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3. L A LITERATURA FEMENINA: MAPA GENERAL I ÁMBITS DE RELACIÓ 

Entre principis deis anys vint i la guerra civil, un nombre apreciable d'escriptores 

es van afegir a la ja ampliada i, tanmatek, encara limitada nomina de plomes femenines 

computables a Catalunya.̂ *̂  La importancia d'aquesta modificació en el panorama de les 

nostres lletres iio es troba tant en l'augment estadístic com en la natiu-alesa qualitativa del 

fenomen i, en relació amb aquesta, en Farticulació de qué fou objecte. De tots els noms 

que van comenfar a sonar en un moment o im altre diû ant el període, van ser pocs, en 

reaHtat, els que es van consolidar. Les noves autores que van aconseguir fer-se un lloc en 

el mapa cultural de preguerra ho feren per mérits propis i públicament reconeguts vistes 

les contribucions que aportaven i significaven, pero també perqué eren albora causa i 

efecte, subjectes i exponents —evidencia i necessitat, en definitiva— d'una de les 

dimensions mes rellevants de la normalitat i de la modemitat que la cidtura catalana 

perseguía. 

L'activitat que van desenvolupar es va concretar en el conreu de diferents 

generes literaris, en la publicació d'una quantitat ingent d'obres en comparació amb 

époques anteriors, en la tradúcelo de textos estrangers, en la coHaboració en periódics 

destinats al públic general o a les dones en particular, en una tasca destacable en 

associacions i entitats diverses i en el compromís sociopolític; i va revertir en l'exercici 

d'imes fimcions espa:ífiques explicables per la particularitat de cada escriptora, per la 

identificmó global de totes a partir de la marca sexual i per les possibilitats d'aquesta 

La llista de les autores ¡mmediatament anteriors, una part de les quals continuava en actiu, és molt 
menys extensa i abasta un període cronológic molt mes ampli. S'hi integren personatges de procedencia 
gec^áfica, trajectóriá, caractaístiques i éxits tan diversos (per ordre de dates de naixement) com María 
Josepa Massanés (1811-1887), Victoria Penya (1823-1898), Assumpció Capará (1829-1918), Margarida 
Caimarí (1839-1921), Maria del Pilar Maspons (1841-1907), Enriqueta Paler (1842-1927), Dolors 
Monserdá (1845-1919), Agnés Armengol (1852-1934), Palmira Ventos (1862-1917), Trinitat Aldrich 
(1863-1939), Emilia Sureda (1865-1904), Carme Karr (1865-1943), LMsa Denís de Rusiñol (1867-
1946), Maria Antonia Salva (1869-1958), Caterina Albert (1869-1966), Coloma Rosselló (1871-1955), 
Maria Doménech (1877-1952) o Clementina Ardo-iu (1889-1976). Els noms esmentats, que no son tots 
pero que ja proporcionen tant una idea de la diferencia quantitativa respecte de les époques precedents 
com l'element de contrast respecte de l'etapa estudiada, son extrets de McNemey, Enríquez (eds.) 1994. 
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amb relació a les consumidores. La inserció plena en la dinámica cultural i les 

caracteristiques d'aquesta inscripció connoten els fenómens que la van virtualitzar, els 

mecanismos que van entrar en joc i els rédits que, a tots els nivells i en tots els sentits, 

suposava la incorporació; precisament per aixó, aquesta fou explicitada i sovint 

reclamada amb insistencia. 

La singularització del conjunt mitjanfant el sexe vehiculava, primerament, una 

consciéncia de genere individual i coMectiva que prenia formes noves en el marc deis 

temps contemporanis; en segon Hoc, la constatació i l'admissió deis canvis substanciáis 

que afectaven la condició femenina en totes les esferes de la vida social, i, finalment, 

l'acceptació i l'anhel simultanis d'una materialització específica d'aquests en el camp 

literariocultmal. La vinculació a les escriptores catalanes anteriors i la configuració 

explícita del contínuum corresponent van canalitzar la construccíó expressa d'una 

tradíció femenina, perfectament endosa en el moviment general de revisió i de 

reapropiació del passat que vñ teñir un deis seus punts álgids el 1933, amb la celebració 

del Centenari de la Renaixen^a.̂ " Malgrat aixó, es van perito també una voluntat 

teórica i un exercici práctic de desmarcalge respecte de les autores precedents mitjan9ant 

l'adscripció a la modemitat en diverses de les seves manifestacions. Fou verbalitzat 

obertament un canvi generacional (per bé que no es tractava ben bé d'aixó), respecte tant 

de les modalitats literáries estrictos —si mes no en un cert sentit— com de la imatge 

^" Per a una análisi contextualitzada d'aquest fenomen de recapitulació i de rcformulació de valors, 
i n d ^ i a b l e de la necessitat de situar-se m el nou panorama polític, y. Balaguer 1994: 127-130. Amb 
referencia ais actes concrete que van teñir lloc durant el Centenari, r ^ l t a especialment interessant, com 
a exemple d'aquesta dinámica i per la seva connexió directa amb el tema de la feminitat —^amb la 
imatge de la dona amb majúscula i amb el seu procés de redefinició—, i'exposicló «Cent anys de reírat 
femení cátala. 1830-1930», del I Saló Mirador, a la primavera, la qual es va acompanyar, eitre a l t r« 
coses, d'una conferencia de Rossend Llates titulada «Un segle de feminitat catalana». En la presentado 
del catáleg es feien unes obsovacims que, mes enllá de posar de manifest ia llarga tradíció pictórica del 
tema (signe del paper de la dona com a objecte de bellesa), destacaven la figura femenina i les 
transfcraiacions que I'afectavm en qualitat d'exponent clau de l'evolució social (i aixó era el que 
s'estava produint, precisament, en aquests anys): «Hem volgut posar davant els ulls del públic un 
panorama vivent de la societat catalana durant a q u ^ int«essant p»íode de ia seva historia que va d « 
deis inids del nostre retrobament nacional fins al temps actual. / Per aixó, res com el retrat femení podia 
satisfer el nostre íntent. El retrat masculí se'ns mos¿ará sempre mes cosmopolita, menys característic 
que el femení, malgrat totes les peculiaritats racíals i indumentáries que li puguem observar. La dona 
almenys fins a l'acatmment del període que hem abra^at par fer aquesta exhibició— ha estat molt mes 
un producte de fambient, de la societat, del cercie en el qual neixia I vivía, per rao que aquest fou 
sempre mfe reduít, mes tanca* que aquell en qué es movía l'home. L'evocadó d'ima sotíetat, d'una 
época, d'un ambient determinat, amb els seus capritxíB i les sev^ maníes, els seus ^stos i te seves 
aficíons, sempre ens será mes viva í mes suggestiva per mítjá d'un retrat de dona que a través d'un retrat 
d'home» (Cent anys de retrat femení en la pintura catalana. 1830-1930. A les Galeries Laietanes, del 
15 al 29 d'abril de 1933 (Barcelona [s. 1.] [s. d.]X 8). 
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pública de la dona de lletres. La configuració d'aquesta imatge, diferenciada segons cada 

personalitat pero amb formulacions comunes inédites fins aleshores, recolzava en la 

subscripció de la vida moderna en tots els seus aspectes (actituds, posicions, activitats, 

possibilitats professionals, etc.) i es va imbricar en el doble marc conjimtiu-al cátala del 

moment: l'articulació d'un projecte nacional i la regularització de la cultura catalana. 

La conjimció deis interessos i inquietuds de les autores amb les necessitats 

superposades del catalanisme i del procés de normalització cultural, del qual eren 

producte i integrants actives, va fer possible una coMaboració —esporódica o 

continuada— que va beneficiar les dues contraparts i que va produir experiéncies 

innovadores eii diferents camps. A partir de fináis deis anys vint, molt especialment, els 

nous talents van propoit;ionar dos elements indispensables en el context cidtural i polític 

de la fi de la Dictadura i de I'establiment del régim república: el patró de l'escriptora 

moderna i el complement femení que urgia ais partits poKtics (inexcusable a causa de la 

concessió del sufi-agi a les dones) .Amb la polarització progressiva i cada vegada mes 

extrema que va afectar la societat catalana, moltes van assumir la representació del 

model altem respecte al de la dona de dretes mitjaníant la identificació amb feccions 

d'esquerres (que sovint deriva en l'afiliació i la militáncia) i amb un determinat tipus de 

feminisme. L'organització d'una xarxa cultural esquerrana —constituida per institucions 

de nova creació, palestres periodístiques, plataformes cíviques, etc.—, des d'on 

propugnaven el seu ídeari, en fou un deis efectes i n'és ima mostra evident. 

En el marc confegit per aquest conjunt de factors, les portes de les institucions 

existents i de fiíctura recent es van obrir a les joves intel-lectuals catalanes. Aqüestes, així 

mateix, van comptar amb un recolzament important en l'estructuració i el 

desenvolupament de tribunes própies d'actuació, algunes de les quals presentaven formes 

inédites a Catalunya; també van accedir a espais de primer ordre en la premsa, on en 

molts casos van gandir d'un lloc propi —de i per a dones—, cosa que van significar-los, 

com ais contemporanis i a les coetánies d'arreu, una via de professionalització (si mes no 

parcial); iguahnent, van obtenir unes fecilitats editorials, una atenció critica i uns éxits de 

vendes considerables. El desig d'exercir de productores culturáis, viabilitzat per la 

idiosincrasia de l'época, i una determinada consciéncia de genere que van articular 

En el segon sentit, van exercir aquesta fiínció juntament amb activistes i intel-lectuals afins que no es 
van dedicar a la literatura, o que van fer-ho molt ocasionalment i sense massa éxit. 
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púbücament, combinades amb les possibilitats que oferia la situació del país, van resultar 

en un desplegament literariocultural complex, divers i sexualment demarcat. Les 

nombroses tasques que van dur a terme, en efecto, van teñir com a eix essencial — 

malgrat que de mañeros i en graus diferents— la condició biológica que les 

singularitzava, la qual els proporcionava unes opcions concretes i els plantejava im 

compromís deteraiinat amb el seu sexe, amb el conjunt social i amb el temps. La 

militáncia de partit, l'acció en associacions i entitats i Tactivitat propagandística, 

informativa, educativa i creativa canalitzada peí periodisme van vehicular la formulació i 

la propugnació publiques d'ima feminitat racial —catalana i catalanista— adaptada a la 

contemporaneítat que venia a redefínir el model tradicional. La pervivéncia d'aquest 

model, tant en contraposició a les noves concepcions com en la sew base matonea a 

pesar de la dicotomía explícitament establerta; la transformació només relativa (sovint 

superficial i no real) de les mentalitats, i la convivencia problemática deis valors de 

sempre amb els d'articulació recent constitueken una de les variables d'un período de 

crísi generalitzada, de tensió constant i de transformació progressiva (tot i les ruptures 

essencials) que es reflectek amb ima evidencia especial en la figuració social, artística i 

literaria de la identitat femenina per part de les seves matekes representants. Aquesta 

figuració emmirallava la realitat fiíiit deis canvis en la condició de la dona, inscrita en el 

procés historie general, i es definía per la diferencia sexual des de la representació en 

diverses de les seves dimensions. El cas de la literatura, i sobretot de la novel-la, n'és 

paradigmátic. 

La realitat integiBda i generada per la serie d'escriptores catalanes que van iniciar 

la seva trajectória en els anys vint i trenta constituek un entramat plural interrelacionat, 

dones, per les categories de Tescriptura, el sexe, la modemitat i la política. Els quatre 

ekos, comuns a unes personalitats variades i dedicades a diferents tipus d'accions 

publiques, tasques culturáis i produccions artístiques, akopluguen les autores, mes enHá 

de les divergéncies, sota un únic paraigua multiforme. La percepció coetánia de poder 

estar presenciant la configuració de la literatura femenina catalana moderna i la 

formulació explícita del fenomen en aquests termes o altres d'equivalents, potenciada 

conscientment per algunes de les autores (des d'una clara comprensió del seu 

protagonisme) i pels sectors culturáis, suposaven ima uniformització individualitzadora 

que s'estava produint arreu i que resultava indicativa de la voluntat de definir 
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específicament el fet —dotar-lo de materialitat al marge de les limitacions que 

l'afectaven—, reivindicar-lo amb l'objectiu de conferir-li ima identitat diferencial (i en 

conseqüéncia única i pertinent) i integrar-lo albora en l'espai general. La seva formulació 

pública compta, des deis primers anys de la Dictadura, amb testimonis significatius. 

El 22 de juny de 1924, per exemple, Josep M. de Sagarra publicava un article 

titulat «Poesía femenina» a La Publieitat amb motiu de l'aparició de Clarors matinals (el 

primer llibre de Maria Verger).̂ *̂ En un ciar zoom expositiu, l'autor hi oferia una 

reflexió general sobre les condicions d'existencia de les poetesses en una cultura, en 

comentava les circumstáncies en diverses literatures, les referia succintament al cas 

cátala, i, fínalinent, acotava les seves observacions a Mallorca, en concret a la nova 

autora í a María Antonia Salva (degana de les lletres illenques i prologuista del poemarí). 

El text, centrat sobretot en la creació poética pero també atent a altres generes 

mitjan9ant la valorado de determmats noms, constitueix una de les primeres 

constatacions, en els inicis del régim militar, d'alló que en pocs anys havia d'adquirb" una 

significado explícita en la nostra historia cultural: la volguda importancia quantitativa i 

qualitativa de la producció literáría de les dones. 

Al component de testimoniatge, cal afegir-hi encara dos aspectes destacables. En 

primer lloc, Sagarra proporcionava les claus básiques per a la comprensió del fet i, 

significativament, considerant la data de l'article, no només amb relació a la poesía. La 

seva apreciado de les literatures xinesa, firancesa i nord-europea, diversament 

contemplades, apuntava clarament vers 1'evolució histórica — l̂a constitució de la 

civilització— com el fector essencial del canvi; tots tres exemples, sumats al cas de la 

literatura hispanoamericana, derivaven a mes en rafirmació de l'interés i la rellevancia de 

la producció femenina. En conjunt, per tant, la consideració sagarriana denotava una 

clara consciéncia de la categoría del fenomen, en coimotava la inexcusabilitat estimativa i 

María Verga- í Ventayol (Alcudia 1892 - ?). Poetessa, Formada a I'Escola de Bibliotecáries entre 
1918 i 1921, el 1923 fou nomenada conservadora de TAndu Soler i Palet de Terrassa, es traslladá a la 
ciutat i també hi va treballar com a bíbliotecária i arxivera de l'Ajuntament; en relació amb aquesta 
tasca, va guanyar el Concurs d'Arxivers de l'Institut d'Estudis Catalans (1935). Autora de diversos 
poemaris, va obtenir distmcions en els Jocs Floráis de Manresa (1922), Sanís (1933 i 1934), Horta 
(1934), Terrassa (1934 i 1935) i Perpinyá (1935). El 1930 publica, també, una novel-leta sentimental. 
Va col-laborar a El Dia i Llum Novella de Terrassa, Diari de Sabadell, El Dia de Mallorca, Sóller, La 
Veu de Catalunya, etc. (i en altres periódics, com La Nostra Terra) amb poemes, proses i articles, i fou 
directora de la revista Gema (1929), Per a la biografía, la trajectóriá literaria i la inscripció de 
l'escriptora en l'anomenada Escola Mallorquína, v. Grana, Real 1997: 56-89. 
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n'avalava el desenvolupament amb referencia a les lletres catalanes?^^ En segon lloc, 

«Poesía femenina» delatava el carácter transícional del discurs ideológic relatiu a la doim 

en el període. Perqué, sí bé és cert que s'hi subratllava la importancia de la literatura 

escríta per dones i en comprenia les raons i l'abast, el text també contenia la inrntge 

estereotipada que encara en pervivía: 

Les dones que escriuen varsos acostumen a produir-se m les literatures una 
mica carregades de sensibilitat. La po«Ía heroica, la poesía popular i primitiva, 
canta sentiments primaris, contrastos violents, wses dites amb páranles essencials, 
extraordináriament suggestives i sense gair^ complicacions. 

Ara en els pobles on s'ha analitzat molt, on s'ha viscut molt i l'ocí [?] de mil 
experiéncies proporciona mil cares de sensibilitat, el típus del poeta es va dividint í 
subdivídínt; dúitre les formes de la poesía van entrant totes les possibilitats 
psicológiques, tots els punís de vista del món i de l'altre món. En aquest moment és 
quan solen aparéixCT les poetases. Elles aa^tiunrai a jugar amb els mateixm 
elements verbals que juguen els poetes. 

La manera de dir i fins la manera de sentir i veure les coses és emmanllevada de 
la poesía viril. Pero els nirvis de les dones mes susceptibles, mes afinats, llur vida 
fisiológica i ps¡(X)lógic3 tan distinta i tan misto-íc^ duu a la poesía tm color 
especialíssim, que quan la poesía ho és de debo, dona a les diverses pc»si« 
nacionals el so delicat d'una nova corda.^ 

La identificació de les dones —i de la seva producció— amb la sensibilitat, la 

susceptibilitat, la complexítat i el misterí; la contraposició d'aquests trets amb el 

prímitivisme, la violencia, la simplícitat i l'evidéncia, i la convicció de la dependencia 

creativa, lingüística i emocional respecte deis homes, posaven de manífest una visió molt 

d'época, deutora del concepto de feminitat heretat del segle XDC. Pero com que les 

profimdes transformacions que s'havien produit i s'anaven produint estaven modificant 

aquesta imatge, en el comentari de Sagarra les afirmacions iniciáis es conqjlementaven 

amb la ínsinuació posteríor de la relleváncia de l'element historie i de l'aportació 

qualitativa de les autores. La contradicció és només aparent. Ciar exponent en ell mateix 

de la crisi, del procés de redefinició que afectava la idea del femení, l'article en 

Cal teñir en compte, així mateix, que l'article va aparéixer en els mesos primigenis del régim de 
Primo de Rivo-a, m qué la repressió dictatorial i l'estadi evolutiu de la cultura catalana conflujfren m 
l'impuls literariocultural que suposava una optimització de tot el que es publícava en cátala. La 
valoració de les escriptores durant el període, juntament amb la materialitat efectiva de la seva 
producció, s'emmarca també, dones, m aquest context. 

Josep Maria de Sagarra, «Poesía femenina», IP, 22-VI-1924; mentre no s'indiqui el contrari, en 
procedeixai totes les citacions següaite. 
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combinava les noves percepcions amb els prejudicis anteriors, i s'instal-lava precisament 

en el punt d'impasse en qué es trobava el conjunt sociaL̂ '̂* 

Abo, després de l'obertura, el text prenia un caire diferent determínat per 

rassimilació de les escriptores amb el progrés i amb la modemitat. Per a Sagarra, que en 

tenia conebíement mitjanfant «les traduccions de xinólegs il-lustres», la literatura xinesa 

—«una de les poques» en qué «la poesia femenina té tanta importancia com la 

masculina»— havia assolit tm refinament i un nervi extraordinaris «quan aqm' a Europa 

estávem en pie moment barbar»; amb referéncia a la nació francesa, «quan arribem a tm 

segle saturat d'humanisme i de delicadeses i vicis de tota mena, agafa un relleu 

importantísskn el paper literari de la dona. I no son solament "les preciosos ridícules", 

perqué les "preciosos ridícules" son el llautó de la comfraria. No és per vanitat ni per 

moda que es produeix un moviment literari femení, és que l'esperit de l'época s'ho 

porta fatalmentíy (la cursiva és meva); peí que fa ais paísos nord-europeus, «on les dones 

viuen una vida imíversitária i inteHectual, ja no és estrany la profiísió d'escriptores i 

p o e t é i s de relleu». Igualment, «les poetesses de f época deis Tang, per exemple, teñen 

tanta o mes importancia que els poetes»; a Franfa, en el segle XVn, es van produir «obres 

admirables, que a mes a mes d'admirables, només poden ésser escritos per una dona, i 

per una dona essencialment femenina: recordeu, per exemple, La Princésse de Cléves, de 

Madame de Lafayette, la gran amiga de Madame Sevigné»; i en el periode romántic hi ha 

«el cas únic i delicadfesim de Madame Marcelino Desbordes-Vahnore. La poesia de 

Madame Marceline, una mica oblidada i desconeguda, és sens dubte un deis moments 

mes purs del segle xix»; en els anys vint «encara pot citar-se com un deis valors poétics 

raes de debo la figura de la comtessa de NoaJHes, I la literatura espanyola, tan pobra i 

migrada en rimes vivents, té a América, al costat de poetes de sucre candi, dones com la 

Gabriela Mistral, i sobretot com Isabel Irubura, que per al meu gust és el poeta de 

Uengua espanyola mes fort i mes interessant de tots els que viuen». 

A Catalunya s'estaven comen^ant a donar les condicions necessáries perqué la 

Incidencia de les dones en el món literari inicies un relleu paraMel, i Sagarra ho 

assenyalava obertament: 

L'ús d'un tipas de disairs ideolégicament laarcat delata la prienda d'aquwts prejudids. En son TOS 
kma mostra el manteniment de la dicotomía poesia masculina i poesia femenina, el matea contingut de 
Tadjectiu «femení», la masculinització positiva d'una de les poetesses sud-americanes com a «poeta fort 
i interessant» i la vinculació de les autores a tmnes com «delicadeses I vicis», «delicadíssim» o «purs». 
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Aquí a la nostra térra s'han produtt casos esporádics, alguns d'un cert valor, 
durant els primers esgarips del nostre renaixcment. Ara les figures femenines van 
agafant cada dia mes importancia dintre la nostra literatura. No dubta ningú que un 
deis poquíssiras elements essencials amb qué compta la nostra jove poesia, és 
Clementina Ardoriu, l'original i nobilíssima poetessa. 

En aquest firagment tan breu, l'autor es referia a tres qüestions essencials: 

l'existéncia d'una certa tradició femenina —encara que migrada numéricament—, el 

principi del procés de modifícació de la tónica estadística i la significació quaütativa que 

afectava el fenomen. El fet que concretes el darrer aspecte en la creació poética i que hi 

dones el nom i cognom de Clementina Arderiu respon al context literariocultural de 

mitjan 1924 i a la posició que hi ocupava Sagarra; pero no invalida la generalitat de la 

constatació, evident en l'ús del sintagma «la nostra literatura». En aparéixer «Poesia 

femenina», la majoria de les autores joves (la producció poética, narrativa, teatral i 

prosística de les quals hauria d'avalar les afirmacíons de la presencia i de l'aportació de 

les dones a les lletres catalanes en els anys següents) tot just s'iniciaven en Tescriptura o 

encara no s'havien donat a conérxer; Arderiu, en canvi, havia editat dos llibres de poesia 

(Cangons i elegies, el 1916, iL 'alta llibertat, el 1920) i s'havia consolidat com un valor 

segur. Peí que fa ais altres generes, les escriptores que anaven traient volums al mercat 

de tant en tant (i tampoc no gaires) formaven part, per edat i trajectória, deis «primers 

esgarips del nostre renaixement»;̂ '̂ per exemple Caterina Albert, la qual, tot i que alió 

que va suposar el noucentisme l'havia afectada de manera directa, s'havia convertit en 

una signatura de primer ordre.̂ *̂ 

Immediatament després de l'afírmació de la progressiva relleváncia que les 

figures femenines anaven adquirint en la literatura catalana, Sagarra aventurava una 

localització especialment fértil en relació amb la transformació: «Pero on la florida de 

dones-poetes sembla que va crekent, és a Mallorca». Al marge de la relació de 

^ Cal entendre aqueta expressió com a inclusiva de les escriptores la carraa litwária de les quals 
havia comaigat dins de la Rraiabcenfa i del modemisme. 

^ Una prova fefeait del reconeixement de qué tant ella com Arderiu, cadascuna en la seva 
particularitat, gaudien ja en aquests anys és el fet que fossin les dues úniques dones membres del Pen 
Club cátala en els seus inicis. Caterina Albert va integrar el Comité d'Honor, en el qual eren inscrites 
«les primeres pereonalitaís representatives de les literatures de cada país» («El "Pen Club" de 
Catalunya», LVC, 8-IV-1924 [vespre]), al costat d'Adriá Gual, Josep Pin í Soler, Caries Soldevila, 
Narcís OHCT, Jossp M . L(^ez-Pícó, Pompeu Fabra, Josep Camer, Carte Riba, Joan Puig i Ferreter i 
Santiago Rusiñol; l'autora de Cangons i elegies va formar part del Comité Executíu juntament amb 
Francesc Matheu, Jaume Bofill í Mates, Ramón Surinyach Sentios, Josq) M . de Sagarra, Martí Esteve, 
Joan M. Guasch, Joaquim Pellicena, Joaquim Noria, Joan Estekich i Tomás G^cés. 
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Fescriptor amb la cultura de Filia i del fet almenys relativament determinant que estigués 

ressenyant Clarors matinals, és cert que la mes gran de les Balears comentava a donar 

noms nous a la poesia femenina (com el de Verger); pero havia de ser una personalitat ja 

coneguda, Maria Antonia Salva, qui se'n destaques molt especialment: Fautora havia de 

publicar encara el seu millor llibre de poemes {El retom, 1934), i va consíituir-se en una 

de les figures principáis de la poesia catalana de preguerra. Ella i Clementina Arderiu, al 

Principat, van concentrar i mantenir els prestigis femenins mes sólids del període peí que 

fe a la lírica. Tanmateix, un nombre in^ortant de joves autores van engrossir el conreu 

poétic arreu del país —i especialment a Barcelona per les possibilitats que oferia la 

capitalitat cultural"' 

3,1. L E S NOVES AUTORES DE POESÍA (O LA INCORPORACIÓ DE LA DONA A LES LLETRES, LA 

CONFIGURACIÓ D'UNA mADICIÓ I LA MARCA DIFERENCIAL DE LES J O V E S ) 

Abans del juny de 1924 (abans de Faparició de Farticle de Sagarra), a les 

escríptores de poesia que ja es conebden i s'apreciaven en els anys deu, com Arderiu i 

Salva (i en un grau inferior Mercé TobeDa o Mercé Vila i Raventós,̂ ^^ entre altres), s'hi 

van afegir, mitjan^ant la publicació a la premsa o Fobtenció de premis en certámens 

Moltes no M havien nascut, perd hi van desenvolupar la seva activitat Foren anys, en efecte, 
d'aparició d'escriptores en tot el domini geográfic cátala. Es poden citar com a exemples, a la Catalunya 
nord, Snnona Gay (nom de ploma de Simtma Pons, autora, entre altres titols, del poemari Aigües vives 
(1932), prologat per Tomás Gar^) i la dramatuiia Llúcia B»tre (guanyadora de diverses premis m els 
Jocs Floráis del Rímelló deis anys trenta); a Mallorca, la poetessa Maria Mayol (v, Castanyer 1994), o, 
al País Valentía, Miracle Espí de Morante (que es va endur im guardó de noveMa en els Jocs Floráis de 
Valencia de 1930) i les poetesses Maria Robert i Francesca Miret. 

Mercé Tobella Barcelona 1896 - Castelldefels 1972), autora del recull poétic Florida. 1914-1919 
(1919), havia coMaborat a La Revista (v. Ribé 1983); el 1926 va participar en El Vaitall del Poeta. 
Mercé Vila i Raventós (Barceloia 1902 - ?) també havia publicat textos al períódic dirigit per Jo&ep M. 
López-Picó i havia editat dos poemaris. Les hores (1918) i Flor de l'amor. Magnolia perfumada (1921); 
en la década deis vint va publicar poemes a El Dia de Terrassa i a La Veu de Catalunya, i en els anys 
trenta va fer algunes lectures poétiques, va actuar com a vocal en el jurat deis Jocs Floráis de Sant 
Andreu (1935) i va ser premiada m els de l'Ateneu Demoaátic R^ionalista del Poblé Nou (1933), el 
Rosselló (1933), Malgrat (1933 i 1935) i Castellter9ol (1935), a banda de publicar alguns poemes 
escadussers a La Publieitat. Msrebmi una menció especiri, encara que no se n'hagin anotat els noms, 
Caterina Albert — l̂a trajectóriá poética de la qual es remuntava al tombant de segle i de qui en aquests 
anys es van publicar poemes en plataformes diverses— i LluYsa Denís de Rusiñol, coneguda d'abans per 
la seva obra teatral i que en la'década deis vint va publicar Versos per a cangons. 
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diversos —i en algún cas l'edició d'un lEbre—, algunes signatures inédites?^' Fins al 

1936, en una dinámica permanent d'aparició de noms, se'n van donar a conéixer moltes 

mes?'' 

Les diferencies d'edat que existien entre elles (mes de tres décades en alguns 

casos) i el fet que comencessin a publicar poemes en im matek període son indicatius del 

procés que estava afectant la cultura catalana, en general i amb relació a les dones. La 

circumstáncia que, per esmentar-ne dos casos prou diferents, tant Maria Emilia Fumó̂ '̂ 

Per exemple, i per ordre alfebétic (el criteri de totes les nomines a peu de página per facilitar la 
localització d'un nom concret), Maria Anfruns, Teresa Blasi, Concepció Casanova, Estrella Cortils, 
Adela Gilabert, Roser Matheu, Carme Montoriol (v. la informació que se'n dona a «Página Femenina de 
La Veu de Catalunya. La Dona i Ja Po^ia. Carme Montoriol», LVC, 7-VII-I92S [vespre]), Maria del 
Carme Nicolau, Maria Roig, Anna Maria de Saavedra, Trinitat Maria Torreteja, Maria Teresa Vemet, 
Maria Verger o Josefina Viñas. La delimitació majoritária deis buidatges de premsa fa que les dades del 
període anterior a l'l de gener de 1925 síguín for̂ a menys que les que puc proporcionar respecte de 
l'etapa estudiada; tanmateix, és significatiu que una recerca molt mes minsa ja doni aquests resultats. 

Em refs-eixo a Ángels Andreu, Resa Maria Ar^imbau, Dolors Arroyo, Maria Lluísa Asquerino, 
Teresa Aymerich, Montserrat Bailará, Maria Concepció Boschmonar, Maria Dolors Calvet, Montserrat 
Canet, Maria Carratalá, Maria Concepció Carreas, Marina de Castarlenas, Teresa Castellá, Montserrat 
Cebriá, Rosa Claveria, Escolástica Colomer, Angelina Colubret, María Carme Comas, Margarida Costa, 
Marta Costa, Angelina Damians, Maria Mercé Devesa, Maria Teresa Elias, Pietat Fabra, Maria Faura, 
Maria Rosa Faura, Coloma Feliubadaló, Josepa Farrater, Emilia Font, Maria Fonts, Maria Emilia Fumó, 
Maria Etolors Gabamet, Isabel Geo, Maria Teresa Gibert, Teodora Guardia, Bernarda Hurtado, 
Raimonda Jofi-e, Maria Llausás, Amanda Llebot, Maria Dolors Manent, Susanna March, Rosa 
Marimón, Aima Maria Martínez Sagi, Assumpció Massanés, Anna Muriá, Maria Qrrit, Magda 
Parellada, María Perpinyá, Ernestina Prat, Genoveva Puig, Joana Raspall, Rosa Sacrest, Rosa Sagau, 
Anna Senyé, Anna Serra, María deis Ángels Sola, Manuela Tarafa, Conxa Tíntoré, Antonia Torrent, 
Pilar Tous, Josepa Tura, Adela Vergés, Mercé Vila Padrós, María Teresa Vülarrúbia, etc. (i potser 
tembé Antonia Gorina). Moltes d'aqu^ra autcrra no es van dedicar només a la lírica, i els primers 
textos apareguts a la premsa d'algunes d'elles tampoc no foren exclusivament poétícs (Muriá n'és una 
mostra pertinent en els dos casos); d'altres, iguahnent, van produir molt poc o bé van fer una aportació 
¡nsignificant al genere en la nostra llengua (com Martínez Sagi, la qual va decantar-se per l'espanyol i 
només va publicar dos poemes en cátala); no obstant aixó, rinici de les trajectóries literáries de totes va 
Iligat, significativammt, a la creació pokica i, per aquest motiu, n'he inclós els noms m. aquest apartat. 
El volum que representoi (que tampoc no és complet, ja que no inclou, po* raons qualitatives i 
quantitatives, totes les que van publicar poemes a La Dona Catalana — v̂. VI.6—) accmsella no 
proporcionar la informacíó exhaustiva recollída sobre elles, patrímoni d'un estudi que queda per fer a 
causa deis límits d'aquesta tesi; n'aporto, pero, algunes dades ocasionáis quan son pertinents per a 
l'exposició (cosa que permet anar establint un mapa literariocultural que, altranent, quedaría reduít a 
xma Uista estricta i indiscriminada). 

María Emfiia Fumó i Monsech (Barcelona 1878-1944), Pedagoga i escriptora. Autora d'un nombre 
considerable de reculls poétícs: Infantívoles (1929), Amor de cel (1929), Fíaire de roses i espiáis (1931), 
Hores de solitud (1932), Visions (1933) —segona part á'Apunts del natural (1930>-, Gotes de rosada 
(1934) i Nadalenques (1935). També va «mure una pe9a teatral, Hereu i pubilla (obra nadalenca en 
dos actes i un quadre), que fou represaitada per l'Institut Feminal (el centre femení creat el 1916, que 
ella mateka dirigía des de 1917), al Teatre Escola de Barcelona, el 23 de febrra de 1935. Fou vocal de la 
Comissió d'Higiene Escolar tant de la Comissió de Dames de l'Associació Protectora de l'Ensenj^^a 
Catalana (APEC) com de Palestra, i féu algunes conferencies (n'és un cas «Educació i formació 
espiritual de la dona», a principis de 1931, per a la institució que regia) i recitáis de poesies (a AF el 10 
de marg del mateix any, per exemple), Se'n donaren a conéixer p t ^ e s diva-sos a La Veu de Catalunya. 
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com Rosa Maria Arquimbau (trenta-dos anys mes jove) iniciessin la seva trajectória 

literaria amb una certa simultaneitat mostra fins a quin punt el moment facilitava i 

potenciava els fenómens culturáis, i en concret la producció femenina. No obstant akó, 

la fortuna d'aquestes autores, en \m ciar paral'lelisme amb en el cas deis nous poetes, va 

ser desigual. La majoria van restar en espais poc reUevants de la dinámica global; algunes 

van abandonar la creació per prioritzar activitats sociopolítiques, sovint complementades 

amb el periodisme; d'altres tot just comen9aven a assolir una presencia rellevant en el 

panorama literari quan l'esclat del conflicte bel-lic i les seves conseqüéncies en van atailar 

la trajectória; menys d'una desena, finalment, van aconseguir fer-se un lloc reconegut en 

el mapa poétic cátala fins al moment de la confirontació mifitar. Totes, tanmateix, 

s'havien iniciat en plataformes similars i mitjanfant mecanismos equiparables. Una 

vocació mes sólida, un talent superior, una formació millor, una major for^a de voluntat, 

una consciéncia socioliterária mes arrelada, imes circumstáncies o unes relacions 

personáis mes favorables, l'atzar o la combinado de diversos d'aquests factors, van 

marcar les distancies entre elles. 

Una gran part de les que no van fer-se un nom destacat en les lletres catalanes 

van teñir les revistes de joves i els periódics locáis o d'entitats concretes com a prkicipals 

tribimes d'expressió escrita, on van donar a conéker essencialment poemes, pero també 
• • 2 3 2 

contes, proses i comentaris. 

En relació directa amb la seva tasca social, va publicar Lligons d'economia doméstica i Nocions 
d'wbanitat i cortesía (aquest darrer, revisat i ampliat per a la seva reedició el 1930). 

Entre 1924 i 1925, així, Art Novell va comptar amb la coMaboració de Marta Costa, Maria Roig 
(membre de 1'Associació d'Autors de la Ploma, a la qual estava adherida la revista), Maria Dolors 
Manent i Antonia Torrent; Joventut Catalana, amb la de les fres ultimes i amb les de Maria Mercé 
Devesa, Maria LiuYsa Asquerino (iguahnent present a Mar Bella i coMaboradora del primer volum de la 
coMecció Biblioteca d'Autors Novells), Angelina Colubret, Adela Vergés, Rosa Marimón (que també va 
coMaborar a Plomes Noves, com María Teresa Gibert —que hi sígnava Teresa Perotti—), María Teresa 
Villarrúbia i Ernestina Prat; aquesta darrera va escriure, així mateix, a Lletres Catalanes (per bé que 
solament un conté), la revista del eos de redacció de la qual va formar part juntament amb Vicen9 Coma 
i Soley, Rafael Tasis i Marca, Margal de Ribagorfa, Pere Bemat, Sever Ciutadá, Ventura Massip, Josep 
M. Salas i Julia i Rosa Maria Arquimbau. De 1925 a 1927 van fumar textos a El Borinot Josepa Tura — 
que també va publicar-ne a La Sardana, el butlletí del Foment de la Sardana (del qual era membre), i a 
El Dia de Terrassa— i Maria Roig; a L'Andreuet van aparéixer escrits poétics de Rosa Marimón; Diari 
de SabadeU (i hi ha noticies que també Diari de Matará) va acollir-ne alguns d'Anna Sma entre 1924 i 
1928. 
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Altres plataformes foren les seccions periodístiques femenines, les publicacions 

genéricament especialitzades i els premis que algunes d'aquestes van convocar.̂ ^^ Un 

nombre considerable de les autores, and mateix, van obtenir guardons en certámens 

poétics, en especial ais Jocs Floráis d'arreu del país.̂ *̂ 

La manca de pes o de prestigi i la marginalitat Eterariocultural de la majoria 

d'aquestes esferes sembla la causa extema mes directa del poc d'éxit que van teñir. 

Apunten en altres direccions, tanmatek, la coincidencia generalitzada de tribunos i canals 

iniciáis respecte de les escriptoies que sí que es van incorporar ais primers rengles de la 

producció poética catalana i, en casos concrets, I'accés ocasional a la premsa de gran 

diíusió, la disposició de mitjans de provada eficacia per donar-se a conéker i/o l'edició 

d'una o mes obres (de vegades amb un cert ressó).^* El contrast entre Maria Faura i 

Entre 1925 i 1933, per exemple. La Dona Catalana va incloure textos de Maria Concepció Carreras 
(l'autora olotína que també va coMaborar ocasionalment a La Riuada de Mora d'Ebre), Maria Mercé 
Devesa, Anna Smyé (signatura puntual, igualment, a Llum Novella, de Terrassa), Antonia Torrent, 
Adela \%gés i Maria Ter^a Villarrúbía (que va morir a fináis de 1927), De tot« sis (I'eccepció única 
en fou Vergés), dnc foren premiades en el primo* Cwicurs de Poesia Femenina de la revista (1926); 
Carreras també va obtenir un premi en el Concurs Femení de Uteratura de 1929, organiízat per la 
publicació i restringit a la prosa. 

Els Jocs Floráis del Rcsselíó van Uorejar, amb pranis poétics diversos, María Concepció 
Boschmonar, Teresa Castellá, Angelina Damians, Maria Faura 1 Maria del Carme Nicolau; els d'Horía, 
Maria Dolors Gabamet; els de Barcetoa, María Mo-cé Devesa; els de Caiella, Maria Concepció 
Carreras (també guardonada en els de Malgrat); els de Castelte^ol, Coloma Feliubadaló, Montserrat 
Canet i Josepa Tura; els de Gracia, Assumpció Massanés; els de Reus, Angelina Damians; els de 
Ribarroja, Maria Emilia Fumó; els de Sant Boi de Llobregat, Estrella Cortils; els de Sant Vicen? deis 
Horts, Trinitat Maria Torrebaja; els de Santa Eulalia de Vilapiscina, María Teresa Gibert, Maria del 
Carme Nicolau i Mercé Vila i PaA'fe; els de Tortor Maria Fonts i María del Carme Nicolau; els de 
Vic, Rosa Claveria; els del Poblé Nou, Rosa Maria Arquimbau, Teresa Blasi i Mercé Vila i Raventós; els 
del Prat de Llobregat, Maria Taesa Gibert, Magda Parellada, Teresa Castellá, Bernarda Hurtado, Conxa 
Tintoró i, novament, Maria Concepció Carreras, i els Pirinencs (restablerts a la capital de la Cerdanya el 
1934, després de vint-i-cine anys), Angelina Damians. Val la pena consignar, perqué la mformació 
resulta indicativa, que en alguns d'aqu^ts certámens es limitava l'opció a una cola quantitat de 
guardons a les don^ (m els del Brat de 1934, per exanple, dnc deis vint-i-cinc premis craivocate eren 
destináis exclusivament a poetesses). A part del Concurs de Rjesia Fanenína de La Dona Catalana (el 
mes remarcable en volum dins d'aquest conjunt menor) o del Concurs Literari Femení del CFEB 
(estudiat a Real 1998a), peí que fa a convocatorios no floralesques es pot esmentar la de l'associació 
Amics de l'Art i de les Lletres de Sant Feliu de Llobregat, en qué el 1932 obtenía un premi Joaneta 
Raspall —és a dir, Joana Raspall i Juanola (Barcelona 1913), alumna de l'Escola de Bibliot^ries entre 
1935 i 1938 i actualment coneguda pels seus íreballs lericográfics í peat la seva Hilatura infentil (v. 
també nota 460). 

^' La Veu de Catalur^a, amb milers de lectores i de lectors, entre els quals es trobaven els principáis 
crítics del moment, va acoUir textos (majoritáriament poemes, tot i que no sempre) d'alguns deis noms 
de ta-cera fila (Maria Teresa Gibert, Maria Roig, Anua Serra, Anna Seny4 Josepa Tura i Adela Vergés) 
^tre 19261 1935. L ^ confeendes, els recitáis poétira, la vinculació a <^tr^ de fi)rmaci6 i d'exerdci 
d'una professió (La Cultura, per exemple) o l'acció en entitats i paríits van proporcionar una 
personalitat pública reconeguda a autores com Maria Teresa Gibert i Angelina Colubret (destacades 
propagandistes d'ERC); aquesta fema podría haver contribult, si mes no extemament, a un triomf 
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Ama María de Saavedra, per bé que extrem, il-lustra im deis aspectes mes interessants, 

en darrer terme, de la interrelació entre dona i creació poética en el panoranm de la 

cultura catalana de preguerra: la no correspondencia entre la prolixitat productiva, el 

sexe i la valorado cultural amb referencia a xm genere literarí prou consoKdat i nnassa 

prestigiat per autors i escríptores per recolzar en aportacions estrictament quantitatives o 

en la condició de dona deis notis valors malgrat la seva demanda permanent. 

Faura, guardoimda en eb Jocs Floráis del Rosselló de 1933 i autora de Fruits de 

dolgor (1934), Noves aurores (1935) i Fulgors matinals (1936) —tot tres presentáis a 

les edicions corresponents del Premi Joaquim Folguera—, va veure puntualment 

comentats els seus Ilibres en rotatius d'ámplia difiísió;̂ ^* mai, pero, no fou considerada 

entre els noms a teñir en compte. En canvi, Saavedra, que no va editar cap volum, fou 

molt mes valorada, i situada en els primers rengles de la jove poesia catalana. 

Indubtablement, d'entrada, per raons qualitatives (estétiques); el sexe en fou un fector 

afegit, molt menys determinant amb relació a la projecció que qüestions paral-leles al 

niveE de Fobra com la importánda deis espais culturals i de la resta d'activitats 

publiques. 

literari que no es va produir a causa de la priorització assenyalada (la seva producció no va passar d'uns 
quants textos escadussers). La publicació, per exemple, á'Esplais d'un cor (1927), d'Angeis Andreu, i 
de Del cor i de la pensa (1927), de Maria Roig, o, m un altre nivell, de Miratges (1934), de Maria 
Carme Comas (un volum que va optar al Premi Joaquim Folguera de 1934 i fou ámpliament ressenyat 
—circumstáncia que, per contra, no es va complir, entre altres autores, respecte de Maria Rusiñol, 
autora de Llibre de versos (1928) (v. McNemey, Enríquez (eds.) 1994)—), hauria justificat la projecció 
de les escríptores corresponents. Per al ressó deis Hites d'Andreu, Roig i Comas, v. A. E. A. «Espiáis 
d'un cor», FN, n. 23 (10-1-1928), 314; «Bibliografia. Del cor i de la pensa», FN,n. 1 (10-11-1927), 12; 
D. J., «Del cor i de la pensa, per Maria Roig Verdaguer», AN, n. 39 (marg 1927), 19; Octavi Saltor, 
«Marines, poesies d'Apel-les Mestres. Del cor i de la pensa, poesies de Maria Roig i Verdaguer», LVC, 
29-VII-1927 [matft F. [Josep M. Francés], «Miratges, de M" Comas Valls», LH, 18-1-1935; S. S. [O. S. 
[Octavi Saltor]], «M* C. Comas Valls: Miratges. Barcelona, 1934», LVC, 10-III-1935; C. i Homs [Josep 
M. Casas i Homs], «Miratges, per M. C. Comas i Valls: Barcelona. Altes, 1934», LVC, 5-IX-1935, i C. 
[Lluís Capdevila], «Miratges», LH, 21-XI-1935. En la referencia del segon article de Saltor, les iniciáis 
haurien de ser O. S., i no S. S. —sembla que un error tipográfic repetít—, com indiquen l'estil de la 
recensió i el fet que el rotatiu no comptava amb cap ressenyador habitual que s'hi pugui identificar, en 
contrast amb la circumstáncia que l'escriptor hi va comentar Ilibres amb regularitat; d'aquí la dedúcelo 
de l'autoria i el fet que l'article s'hagi consignat, en la bibliografia, sota l'entrada nominal corresponent. 
Aixó s'aplica, d'ara en endavant, sempre que es doni el mateix cas respecte de l'autor i aquesta 
signatura concreta. 

Cosa que devia respondre, previsiblement, al fet d'haver-hi estat tramesos els volums; v. C. H. [Josep 
M. Casas i Homs], «Fruits de dolgor. Poesies, per María Faura i Cots», LVC, 13-V-1934; R Esquerra, 
«Llibres rebuts», LVC, 29-X-1935, i F. [Josep M. Francés], «he& dones en literatura. Maria Faura i Cots, 
poetessa ~ Consol García Guardiola, novel-lista», LH, 25-11-1936. L'escriptora ja havia publicat un 
llibre de poemes en espanyol el 1931 {Poesías. Flores del alma), sobre el qual sortí una nota a l'edició 
del matí de La Veu el 12 de mar? d'aquell any. 
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La participació en certes iniciatives culturáis, l'obtenció d'algun premi amb mes 

pes que d'altres, la publicació de llibres amb un aval determinat i la vinculació a les 

esferes de la cultura catalana amb majúscula van ser les claus extemes, juntament amb el 

sexe, de l'éxit de les revelacions femenines que van aconseguir fer-se un lloc d'una certa 

relleváncia en la poesia abans del 19 de juliol de 1936. A banda de Saavedra, aqüestes 

foren Maria Verger, que a mes de Clarors matinah (1924) va escriure Tendal d'estrelles 

(1930) i L 'estela d'or (1934); Maria Teresa Vemet, de qui es van editar Poemes I 

(1929) i Poemes II (1931); Concepció Casanova, l'únic Ilibre de la qual fou, en sentit 

estricto, Poemes en el temps (1930);"' Maria Perpüiyá, responsable de Poemes (1931) i 

Terra de vent (1936), i Roser Matheu, autora de La carena (1933) i Cangons de 

setembre (1936)."* Les seves produccions van generar un gruix estimable d'avaluacions 

critiques que, si bé no partien necessariament de la condició genérica, sovint es van 

concentrar en la circumstáncia que es tractava de dones escriptores. El fet va vehicular 

comentaris de caire divers que ü-lustren l'articulació d'una línia de continuítat literaria, és 

a dir, la construcció pública d'una tradició femenina —poética, en aquest cas— en una 

direcció que enlla^ava directament amb el feminisme '*ben entes" caracterfetic de Tépoca. 

El dos fenómens s'entrecreuaven, albora, amb les necessitats de la cultura catalana i 

evidencien, per tant, alguns aspectes rellevants de l'evolució de la seva dinámica. 

La sanció de la incorporació activa de les dones al món de la poesia a partir d'uns 

certs aspectes, en paral-lel a l'establiment de la tradició corresponent, va acompanyar les 

beceroles creativos d'aquestes autores, com il-lustra l'article de 1924 de Josep M. de 

Sagarra respecte de l'exemple, diáfan en aquest sentit, de Maria Verger."' En la 

Dos mys abans n'havia sortit, com a n. ix de les Publicacions deis Amics del Llibre, Nária 
(Barceltma: Orfeó Atlántida, 1928). Prologat per Josq} M. Capdevila, aplega només nou composicioas 
poétiques, per la qual cosa —tot i que fou objecte d'un parell de ressenyes a la premsa— s'ha de 
considerar tm opuscle, mes que no pas un volum. El contrari ocorre amb la seva tesi doctoral, Lvis de 
León como traductor de los clásicos (1936), que, per raons Obvies, queda exclosa de la llista. 

L'ordmació de íes auta^ rapon a fe dafe del primer Ilibre editad ja que p » edat o pw momsit de 
revelado, que serien els terems previsibles, els «srespondrien llocs diferaits. La selecció, al seu tora, 
neix del doble criteri del ressó obtingut amb la producdó poética i de les valoracions critiques del 
període, cosa que no vol dir que altres personalifets (sobretot les que van editar poemaris) no fossin 
considerades; fenmatefac, en cap moment no assoliren la qualificació de noms de primera línia en l'ámbit 
de la lírica femenina (com («orre amb la prolíñ<a Fumó). L'única exclusió destacable que es justifica 
per altres motius —concretamait gecp'áfics, detarminants a l'hora de fe els buidatge de premsa— és 
la de Simona Gay, per a una aproximació general a la figura í a fobra de la rossellonesa, v. Panjwlla 
1998. 

'̂ ^ Respecte de la importancia del sexe m la seva trajectória, v. Grana, Real 1997:71-78. 
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ressenya que va dedicar al poemari de l'escriptora poc després de h publicació del text 

sagarriá, Manuel de Montoliu qualificava el llibre de «ponzella» poética i transvasava el 

comentari a un anhel significatiu: 

Jo desitjo coralment que aquesta "can?ó en flor" que canta a dins el cor de 
Maria Verger, floreixi aviat ben fresca, ufanosa i perfumada en els seus Uavis. En 
la lírica catalana la dona té encara una representado massa migrada. Qué mes 
podríem desitjar els catalans que tmir alguns noms mes per a fer brillar al costat 
deis excelsos de Clementina Arderiu i de Maria Antonia Salvá!̂ ''° 

La queixa per la minsa representació femenina en la IMca catalana —que Josep 

M. Rovira expressava també, l'endemá mateix, des d'El Dia de Terrassa—responia a 

una realitat constatable i operava, essencialment, sobre el parametre de la importancia de 

la incorporació de la dona a totes les manifestacions de les cultures modernos. La 

voluntat de potenciar-la a Catalunya s'aná fent cada vegada mes evident, i amb relació a 

tots els generes literaris. El desig d'equiparar la literatura catalana a les grans literatures 

del moment n'era un deis motius principáis, com delata un article d'El Pía de Bages del 

setembrede 1926: 

Sovíntegen entre nosaltres les manifestacions femenines en el camp literari. La 
nostra literatura, que compta amb el precedent d'una Monserdá, d'una Karr i 
sobretot, d'una Víctor Cátala, la gran novel-lista, modemament ens ha donat 
poetesses com Clementina Arderiu, inspiradíssima autcwa de Cangom i elegies i 
L 'alta Uibertat, dos llibres que han enriquít la nostra poesía contemporánia. Qui 
pot oblidar la mallorquína Maria Antonia Salva? 

Cal afegir a aquests noms, entre altres, el de Mercé Vila, i els de les 
joveníssimes Anna Maria de Saavedra i Maria Teresa Vemet, dues adolescents que 
fe poc que han comentat i ja son avantatjosament conegudes. [...] 

Llegint les publicacions catalanes, sovint trobem noms de dona al peu d'articles 
o de versos mes o menys inspirats, i aixó ens fe o-eure que entre la nostra joventut 
femenina hi ha actualment una franca simpatía per les coses literáries. Ens en 
felícitemjoiosament. 

Tots els pa'íssos ens presenten noms gloriosos de dones que s'han dedicat a la 
literatura. Les lletres franceses i 1« lletres castellanes teñen actualment dos o tres 
noms que en no desmereixm del prestigi deis mes alts poetes o novel-listes 
contemporanis. En la literatura americana abimden els noms de literats femenins: 
un d'ells, la Juana de Ibarbouru, & considerada com una de les valors universals de 
la poesía, I no parlem ja de la Comtessa de Noaílles [...]. 

Fem vots, dones, perqué d'entre aqueixes donzelles que arriben al camp cada 
dia mes vast i ríe de les lletres catalanes, pugui sortir la nostra Ibarboum o Mme. 
Noaílles. Les impressions que en toíim no poden éssar mes felagueres.^*^ 

M. de Montoliu, «Maria Verger: Clarors matinals, poesies. Próleg de na Maria Antonia Salva», LVC, 
13-VIII-1924 [vespre]. 

J. M. Rovira Artigas, «.Clarors matinals. Poesies de Maria Vergen>, ED, 14-VIII-1924. 

Fidel S. Riu Dalmau, «Literatura femenina». El Pía de Bages, 20-IX-1926 (un original que dec a Just 
Arévalo); parcialment reproduít a La Veu de Catalunya el 28 de setembre de 1926 [matí]. 
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Es tractava, en U N primer estadi, D'assofo aqueDa normalitat que Doménec 

Guansé subratllarla explícitament el 1931. Per aixd raparíció d'un llibre com Clamrs 

matinals, o qualsevol obra d'autora, havia de suscitar, en principi, una rebuda óptima. 

L ' e ^ A I que la premsa, tant especialitzada com d'infoonació geneml, va dedicar a 

les poetesses prova la bona acollida, i el consegüent impuls, de la producció D E joves 

proraeses. Sovint en el marc de seccions especifiques, hi van veure la llum una quantitat 

important de composicions d'agéncia F E A K N I N A ; ^ ^ ^ Art Novell^ Duna Gentil^ La Veu de 

Catalurya o El Matí en constitueixen alguns exemples variats enti» els molts 

possibles.̂ '"* «Les dones i LA literatura», espai fix del diari católic, s'iniciava amb una 

declaració d'intencions rellevant, perqué, al marge de la circumstáncia que es dirigía 

especialment a les lectores i que es proposava la difiísió del conekement de les poetesses 

entre elles, contenia una petició de coMaboració significativa: 

Inaugurem avui una smA6 liteatara femenina, per mitjá de la qual ens 
proposem estendre eitre l « nostra lectores la ««neixeip de les dones catalanes i 
esírangeres que es dediquen a aquest art, per tots conceptes nobilíssim de la poesia. 

Ens proposem, al mateix temps, estr&iyer els lligams de comimicació espiritual 
queja existeixen entre les lectores de la página «Novetats i modes» i nosaltres. 

Tenim, dones, el goig de manif^tar a totes que d ^ d'ara aojllim amb una viva 
conplaenpa la coMaboració literaria que les nostres lectores ens vulguin tramctre. 

Els poemes de les escríptores també es publicavoi, a! costat de les poesies d'autor, en apartats lírics 
generáis — e x e m p l e «Els poetes» i «Antología», de La Ñau, o «Poesía», «Un poema cada dimecres» 
i «Petita aníolt^ta de l a PubHcitat», del diari d'Aojió Catalana (AC)— o amb ind^pm^it ía de 
qualsevol draaarcació espacial d^ del punt de vista formal (eom és el cas de l'aparició de textos de 
Saavedra en el segon rotatiu). La infoimatització deis buidatges de premsa duts a terme dona com a 
resultat mes de set-centes «itrades; ates que sovint corresponen a dos o mes escrits (circumstancialment, 
fins a cinc o sis quan es tracta de pagines monográfiques), aixó proporciona una idea aproximada del 
volum cranre í̂Mimt, 

La poblismció de joventut m dídicar la sem «Página femenina» (1924) a daiar a conéixer la 
producció de Carmina Cortés, Pepete Costa, Emilia Font, María Dolors Manent, Maria del Carme 
Nicoiau, Maria Roig, Maria Ter^a Vemet i Josefina Vifías. La revista per a dones de 1927, al seu tora, 
iníciava, en el tercer número, «Lírica femenina» (que no va teñir continuKat per l'efimera vida de la 
plataforma); ho feia, significativament, amb Maria Antonia Salva, la producció de la qual em precedida 
per una intrwiucció d'Octavi Saltor. Peí que fa ais ám diaris, la págiaa fcmsatina de £a Fe« va incloure 
des de la seva primor aparició, la subsecció «La dona i ía poesia», on, m les vint-i-una ocasions que va 
sortir, foren publicats poemes de Caterina Albat, Concepció Casanova, la Comíessa de Castellá, María 
Emilia Fumó, Roser Matheu, Carme Montoriol, Maria Perpinyá, María Roig, Roser, Anna Maria de 
Saavedra, Rosa Sagau, Anna Senyé, Josepa Tura, Maria Verger i Macé Vila i Raventós. El Matí 
mmmgm% el 30 de maig de 1930 i dins de «Novélate i mod^», SÍM ía direcció de Perpinyá, « L ^ 
d<HJ<5S i la Uteratura» (aviat rd»tejada «Les dones i la poesia» o «La dooa i la poesía»), que va dcmar a 
llum poemes de Casanova, Sagau i Antonia Torrent, entre altres; aquesta secció va teñir una clara 
correspondencia en «Les nostres poetesses», iniciada el 24 de gener de 1932 dins d^Esplai —el 
suplement setmanal del rotatiu, aparegut entre I'l denovembre de 19311 el 19 de juliol de 193fr—, pero 
sense continuBat (només va tomar a sortir el 7 de febrer). 

106 



amb el ben entes qm ens reservem el dret de rebutjar els treballs que per la seva 
excessiva extensió, o per qualsevol altra causa no ens semblin pubiicables en la 
nostra plana.̂ "" 

L'estúnul explícit a la creació, mes enUá de la seleccíó amb criteris de qualitat, 

s'ha d'entendre no solament en el context de la incorporació material i hipotética —real i 

virtual considerant les limitacions efectivos— de les dones a la literatura, sino també amb 

relació a la preocupació per les seves inquietuds i formació, pels reduíts horitzons 

inteMectuals de la majoria?^* El fet també fou sigmfícat, paral-lelament a l'aparició de 

seccions com aquesta i en la seva doble dimensió, per la creació d'alguns premis poétics 

exclusivament femenins: a mes deis d'alguns Jocs Floráis, a partir de la segona meitat 

deis anys vint es va convocar, per exemple, el Concurs Femení de Poesia de La Dona 

Catalana; el Concurs Literari del CFEB va preveure un guardó de lírica des de la seva 

segona edició?^' 

L'espai poétic d^El Matí, estrenat amb el poema «Flor de card», de Salva, 

proporcionava simultániament un deis models del moment peí que fe a la poesia femenina 

autóctona, el qual la ressenya de Montoliu i el text del diari manresája havien destacat al 

costat d'un altre. Els punts de referencia establerts en la configuració del contínuum 

poétic femení recent, la mallorquina i Clementina Arderiu, no es reduien, dones, a la 

imposició extema, és a dir, a les propostes o valoracions deis crítics. Les noves autores 

s'hi adre9aven i emmirallaven directament.̂ '** Aixó no vol dir que no se subjectessin, 

també, a la influencia deis escriptore (el cas de Matheu amb relació a Sagarra, com es 

"̂̂  [María Perpinyá,] «Les dones i la literatura», EM, 30-V-1930. 

Amb motiu de f homenatge a la p o e t « » Ágtt& Armengol, el 1925, una satodellen® es felicitava de 
la possibilitat de l'acte, que considerava malauradament poc sovintejable: «Sembla sino que els delicats 
sentimmts femenms siguin ^poroguits per les remors que produeixm les fibriques o per manca de 
preparació per desenrotliar-se o perqué no ens h&vem preocupat de a-ear un^i valors literáries diguem-
ne "femenines". Les nostres dones no han sentit encara la imperiosa necessitat d'una resurrecció que 
enalteixi la seva cultura, una nova modalitat que engrandeixi el nostre viure relativament petit, cosa la 
<pal ho podem sareure que és degut a les r^tringides ensenyancK rebuda que han causal cwts I 
inevitables prejudicis a ía nostra manera d'ésser» (Pqjeta Valeri, «Adséncia d'una poetira femenina», 
DS, MV-1925). 

El concurs de la revista se celebra per primera vegada el 1926 i, en diverses ocasions, en anys 
posteriors, mentre que el premi de poesia de l'entitat es convoca, junt amb altres modalitats, en les 
edicions del Concurs Literari de 1932,1933 i 1934 (v. Real 1998a: 55 i 85-89 rspectivamsnt). 

Ho denota, entre altres exsnples, el fet que Verger convertís Salva en la seva matítora literaria 
malgrat la resistencia inicial d'aquesta (v. Grana, Real 1997: 82) i que manifestés reptíidament la seva 
admiració tant per la mestra com per Arderiu (v., entre altres, E. A. L. [Elvira Augusta LewíJ «La 
poetessa Maria Verger», IDC, n. 469 (28-IX-1934) [5-6]). 
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veurá, ho testimonia), pero la condició sexual compartida, l'afiniíat genérica subsegüent i 

la consciéncia de la funcionalitat contextúa! (en termes estrictament Hteraris i, de manera 

mes general, prácíics) van derivar en una reivindicació i una assumpció especifiques 

d'aquesta tradició?'*^ 

Tanmateix, ja s'havia comengat a establir una diferencia entre eb models i les 

joves poetesses. El primer trimestre de 1927, amb motiu de l'aparició de Del cor i de la 

pema, de Maria Roig i Verdaguer, Art Novell profetitzava «l'alba d'una nova producció 

poética» en la qual es lessaitaven, en aquest ordre, els noms d'Anna Maria de Saavedra, 

Maria Teresa Vemet i Josepa Tura. Les seves aportacions presentaven, segons la revista, 

«un to personalíssim que les fe inconfiísibles amb la producció d'altres conreadores».̂ ** 

La circunBtáncia que es tractés de tres de les seves coWaboradores i ía. naturalesa de la 

publicació (una plataforma de joves) podrien induír a veure una interpretació interessada 

en aqüestes afimmcions, si no fos perqué en ek anys següents, i sobretot en l'etapa 

republicana, el fenomen es va estendre a molts altres ámbits, fou propugnat per veus 

diverses i va prealre un sentit especffic. El cas de Verger ho toma a exempificar molt 

bé: Josep M. de Sagarra, en el próleg a Tendal d'esírelles, va consignar que el poemari 

possiblement contenia «un aspecte de confessió femenina fins ara nou a tes nostres 

lletres»;̂ '̂ i amb motiu de L 'estela d'or, la ressenya del periódic valencia El Camí 

n'elogiava els «versos plens de sol i de mar. Confídencials. Deliciosament femenins, 

d'aquesta feminitat moderna que exterioritza les sensacions amb gust selecto, de 

company de soranis; no d'aquesta feminitat cavalleríbola de certa mena, de senyoretes 

"demier cri"».̂ " Preguntada el 1934 sobre les possibüitats d'un «avenir favorable a la 

Les dedicatoria del s ^oa Ilibre de Vager (m qué, deis dínou poemes, tretze sáa adre^ts a dones, 
entre les quals hi ha la mateixa Salva, Víctw Cátala, Maria Mayol o la Comtessa de Castellá) m sfe un 
signe evident; un valor paral-lel adquireixen, entre altres coses, el seu interés concret per Mayol, per les 
autores mallorquines anteriors i per la seva producció (v. Grafía, Real 1997:74-78 i 80). El matek sentit 
es pot atribuir, si mes no parcialment, a la direcció de Gema per part de l'autora de Clarors matinals: la 
revista, d'ideologia monárquica i conservadora, ^ va crear amb l'objectiu de áoxm vm a les d<mes 
espanyoles i llatinoamericanes i de divulgar les sev« tasques i activitats sota la bandea de la feminitat 
mes completa; només m va scrtir, peí que em consta, un número (datat el maig de 1929), el qual, a mes 
de textos sense s i ^ a r o fírmats amb pseudónim, va incloure col-laboracions de la Comtessa de Castellá, 
Maria Doménech, Concha Espina, Sara Insúa, María Luz Morales, Regina Opisso i Maria Antonia 
Salva. 

^ D. J., «Del cor i de la pema, per Maria Roig Verdaguer», AN, n. 39 (mar? 1927), 19. 

^' Josep M. de Sagarra, «Próleg». A: Tendal d'estrelles, de Maria Verger (Barcelona: Políglota, 1930). 

Reproduit a E. A. L. [Elvira Augusta Lewi], «La poetessa María Verger», LDC, n. 469 (28-IX-1934) 
[5]; les dues citacions segOents també hí pertanyen (i, «& la segona, la cursiva és a l'original). 
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poesía femenina amb el nostre ressorgiment», Fautora de Mallorca responia el següent: 

«—Qui pot predir en f esdevenir? El que sí pot dir-se és que la nostra generació está 

preparant la térra, de manera que el día de demá puguin fruir \ma época d'or en la nostra 

literatura». 

La nostra generació: vet aquí eí terme essencial del desmarcatge, pero que cal 

situar en el seu context. Com M indicat Josep M. Balaguer a propósit de la dinámica 

general de la Catalimya de fináis deis vint i de la década deis trenta —en una 

conceptualitzadó aplicable a les escriptores en quditat d'agents actius d'aquesta—, el 

que es va donar no fou un enfi'ontament generacional, sino una confi-ontació de diverses 

formes d'entendre cultura i societat, una contraposició de diferents concepcions de la 

inteMectualitat, diferents ideologies i difereirts estétiques que van produir múltiples 

combinaclons i posicions en la fiuita per uns espais de poder cultural; i la modemitat, 

molt especialment, fou l'eix entom del qual es va articular aquest procés.'̂ *̂  Els mots 

amb qué Doménec de BeUmunt qualificava Maria Verger en l'entrevísta que li féu per a 

La Rambla el mateix 1934 preñen, des d'aquesta perigjectiva, una clara significació: 

—No voldría caure en la vulgarítat de dir-vos el que tothom us diu: poeíessa 
femenina per excel-léncia, cantora de l'amor, esperit subtil de la illa daurada... 
Sembla que tots els critics s'hagin posat d'acord per anomenar-vos d'aquestes 
maneres gentib. No. Jo cree síncerament que sou ms dona moderna, cultivada, 
amb inquietuds espírituals i un temperament de poetessa auténtic.̂ ** 

El consens entom deis noms destacats d'aquesta "nova generació" s'havia iniciat, 

sobre un panorama cada vegada mes ampli, en els darrers anys de la Dictadura. Alguns 

deis comentaris periodístícs sobre la producció poética femenina i sobre les seves 

representants (generals o motiváis per l'aparició d'tm llibre concret i que, per tant, també 

van exercir d'estünul) van continuar verbalitzant el desig d'una contribució mes gran de 

les dones al genere IMc o la seva realitat constatable, signe implícít d'una cultura 

creixent. Van anar íncidint especialment, no obstant aixó, en alió de nou que aportaven. 

Dins del conjunt d'articles sobre fe qüestió, resulta especialment interessant una 

serie d'Octavi Saltor a El Dia de Terrassa. El febrer de 1929 tm primer text titulat 

«"Psicología femeiÉm"», per bé que sobretot relatiu al tema de la noveMa (i la data 

V. Balaguer 1994: ii, 446-453. La ressenya de La carena que va publicar Ignasi Agustí, la qual es 
commtará a propíffiit de Matheu, queda clarament inscrita ra aquest maro. 
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a'explica els motius), obria indirectament el foc amb rafirmació que, al costat de les 

novel-listes angleses i les poeíesses americanos, exístien ja valors catalanes, entre les 

quals sobresortia, en el camp poétic, Clementina Arderiu.^^* Havia de passar mes d*un 

any, tanmateix, perqué l'autor inicies k serie própiament dita amb «LMca americana», 

una reflexió originada per la visite d'Emilia Bemal a Catalunya. L'estada de l'escriptom 

cubana al nostre país, a parer de Saltor, havia «renovat l'actualitat del problema del 

lirismo femeni com a expressió d'un nou món d'aportacions al complex psíquic que 

constitueix el fons mes misteriosament subtil i qualitativameut mes important de h 

poesia».^^* El crític referia aquesta consideració a les que Alfom Maseras feia en la 

presentació a les traduccions deis poemes de Joaquim Folguera que l'autora havia 

publicat, i parafiasejava una queíM del prologuista tot matisant-la. Les figures de Salva, 

Arderiu, Vemet, Saavedra, Perpinyá, Verger i Casanova (en aquesta successió 

enumerativa) eren la clau de la seva discrepancia: 

Alfons Masa-as K plany que aquesta inquietud de la á&m americana vws els 
problemes del pensarnaat i de te sensibilitat, v«s l'expliíadó personal del mén, de 
l'ánima, del mes oilll, siguí poc saitida a la paitosula. [...} Pero bé ral dir que dins 
de Catalunya mateix [...] trobem manifestacions contemporánies d'aquestes 
gosadíes i possibüitats fonenin» a través de la lírica: {.,.] [aqüestes autores] i 
atees, constitueixm un panorama ínter^santíssim com a revelado d'una nova 
psicología lírica, que espara un etodi intoprtíatiu e n c ^ pie de posibilítate.^' 

Passat l'estiu, Saltor reprenia el tema amb un article dedicat a Arderiu, que 

segons e l havia obert «el cami a totes les efiísions mes intimes, subjectives i diverses de 

la sensibiHtat femenina. Emparades en l'estrénua puritat de les seves estrofes, en la 

riquesa de matisos del seu lirismo psicológic, en k fondária atrevida deis seus temes i ea 

k suprema simplicitat amb qué els exterioritza i resol, les altres conreadores de poesm 

que hm vingut darrem d'elk han pogut ja expandir, no sob sense prevencions, sino 

ádhuc voltades d'una comprensiva curiositat intel-lectual i d'um mesurada admiració. 

^ Doménec de Bellmunt [Doménec Pallerola], «Una poetessa. Maria Verger, catalana de Mallorca, 
autora de L 'Estela», LR, n. 212 (29-X4934), 11; la cursiva és meva. 

Octavi Saltor, ««Mcolc^a femenina"», I D , 14-11-1929. 

fdan, «Lfrica ammcsia», £D, 26-VI-1930. 

Ibíd. Per al text a qué Saltor feia referencia, v. Alfons Maseras. «Presentaron». A: Poesías, de 
J{»quim Folguera. M o g o y versiones de Emilia Bernal (Barcelraa: Ediciones Ariel, 1930), 14-16. 
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Üiirs produccions»?** Hi havien de seguir, en aquest ordre, comentara centrats en 

Verger, C^anova, Vemet, Saavedra i Perpinyá. La caracterització general de les seves 

obres poétiques incidía en la feminitat de les produccions, en els elements nous que 

aportaven i en la identificació amb una determinada tendencia Ütíca.^ '̂ 

Aquesta serie periodística, a banda d'altres coses, il-lustra les vies per les quals 

alguns noms d'aparició recent (a qué s'havia d'afegir Roser Matheu amb posterioritat) es 

van anar assentant com a primeres figures de la poesia femenina catalana de preguerra.̂ *** 

La producció de Verger, Casanoi^ Vemet, Saavedra, Perpinyá i Matheu, peró, no 

només va ser acollida i ressenyada en els principáis periódics del moment:^*' eren 

Octavi Saltor, «Lírica fenenin^>, ED, 12-IX-1930. Salva fou fónica de tes esaiptores anotados a «pi 
no va dedicar una reflexió específica al diari terrassenc, pero no pas perqué no li concedís importancia. 
A part d'haver-ne parlat en altres ocasions (per exemple, a Dona Gentil) i de ressenya'-ne habitualment 
els llibres des de plataformes periodístiquw diver^s (La Veu de Catalunya, Revista de Poesia, etc.), el 
crític solía esmentar l'autora mallorquina com a punt de referencia conslant amb relació a les poetesses 
m& jovM. En l'assaig amb el qual va obtenir un premi m el Certamoi Literari de la Joventut Católica 
de Molins de Rei, directament vinculat a la serie d'articles d ' S Dia (el fi-agment sobre Arderiu, per 
exemple, és calcat), Saltor considaava Salva en primCT lloc; la hi seguien Arderiu, Saavedra, Perpinyá í 
Vanet (v. ídem, «Un aspecte de la nostra lírica». A: Historial i Certamen Literari. Noces d'or 1879' 
1929, de Joventut Católica de Molins de Rei (Barcelona [s. II 1929), 153-158). 

Així, per exemple, de Yesg&c decíarava que ® tactava d'«un altre cas de lirismo femení (femení no 
sois per la personalitat de l'autora, sino per les característiques essencials de la seva poesía)», que 
s'inscrivia de pie en la tradició mallorquina i que hi incoitporava —^i, per tant, esdevetiia la primera 
escriptora a haver-ho fet— «un ccmtingut verament passional i subjectíu» (ídem, «Lírica franenina», ED, 
25-IX-1930). O, en l'article següent, establia dos tipus de temperaments lirios; d'una banda, aquell en 
qué la po«ia apareixia ccan a do (caracteritzat per la fluYdesa de la forma, la sinceritat del contingut, 
l'arrel interna de la sensibilitat i, en definitiva, la projecció extema deis neguits interiors) i, de l'altra, 
aquell en qué ho feia com a recerca i troballa; en tots dos, mdícava l'autor, «trobariem exemples de 
lirismo femení. ft-edsament per aqi^sta major efüsió, propia de l'ánima femenina, ambdfe s'encamen a 
través d'ella d'una manera singular» (ídem, «Lírica femenina. III», ED, 2-X-1930). El comentarista 
assimilava explícitamait Vemet i Perpinyá al primer cas i Casanova i Saavedra, al segon, cosa que 
acabava d'argumentar en els comentaris especffícs (de Casanova en parlava en el mateix article, després 
d'haver «tablert les dues ímdéncies poétiques i de situar-hi les quatre escriptores peí que fe a Vemet, 
Saavedra i Perpin>^, v. respectivament ídem, «Lírica femenina. IV», ED, 9-X-1930; ídem, «Lírica 
femenina», ED, 16-X-1930, i ídem, «Lírica femenina. VI», ED, 23-X-1930). 

^ La matisació aonológica és, m aquest punt, fonamental, perqué algunes poetesses de rellevancia 
posterior es donaren a conéixer del 19 de juliol de 1936 en aidavant (per exemple Rosa Leveroni, 
finalista del Premi Joaquim Folguera el 1937, o Palmira Jaquetti —v. nota 505—, que el 1938 publicava 
£ 'estel dins la llar); queda ciar, així, alió que es decíarava al principi de l'apartat: la diferencia, també, 
entre aqüestes autores —la personalitat literaria de les quals s'havia de confemar encara— i els models 
que represmtaven Salva i Arderiu, igualment m actiu m a ^ ^ s anys pero r e c o n ^ d e s des d'abans 
com a sólids valors poétics. ' 

Peí que fe al segon aspecte, no em refereixo només ais llibres editats (Saavedra, com s'ha dit, no en 
va arribar a publicar cap), sino també al comentari de les página literáries on havien aparegut poemes 

• seus. 
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anomenades sempre que es feien consideracions globals sobre la lírica de les dones;̂ *̂  i 

sovint s'hi feia referencia quan es parlava sobre la deis joves en general. El 1936, Manuel 

de Montoliu proporcionava una prova clara de la valorado de les noves autores en 

recriminar I'omissió de Matheu, Vemet, Casanova i Perpinyá, junt amb la d'altres 

escriptors, en VAntología general de la poesia catalana (1936)."^ Albora, aquesta 

valoració delatava la relativitat d'un fenomen que s'hauria volgut molt mes important i 

que explica, ahnenys en part, la constant atenció i la promoció de qué van ser objecte les 

escriptores. Uns mots d'Agustí Esclasans, significativament de 1931, ho fan evident: 

(...] Clementina Arderiu segueix essent la nostra poetessa máxima. Sabem que 
el seu concepte líric ha evolucionat, durant aquests ANYS de silenci, envers formes i 
CÍWICRECIONS cordials i maníais MOLT allunyades de les antigües. Anna Maria de 
Saavedra, destiMadora d'esstacies purissimes, no ha publicat oicara cap volum. La 
intuitiva Maria Teresa Vemet, la cerebral Concepció Casanova, i POCS altres noms 
vagament definits, afirmen la totalitat de ¡a nostra reduída lírica femenina. Ara, 
triomfalment, Maria Perpinyá s'incorpora a la llista i passa d'un sol cop fermíssim 
ais primers llocs.̂ ** 

L'any següent, es va afegir a aquesta llista, almenys peí que feia a la primera Unía 

d'actualitat, el nom de la guanyadora de la Flor Natural en els Jocs Floráis de Barcelona: 

Roser Matheu.^" 

Ja el 1928, Parran i Mayoral havia indicat que era «admirable l'aportació femenina a la nostra 
literatura mes jove. Maria Teresa Veraet és, simplement, un cas prodigios. Anna Maria de Saavedra, 
CíHicepció Casanoves, son noms que cal retenin> (Armand Obiols {Jmsx Prat], «Conversa amb J. Parran i 
Mayoral», LP, 17-VI-1928; en el cas de Veraet, es referia al conjunt de la seva obra poética i narrativa). 
El 1931, Agustí Esclasans, després d'afirmar que en la lírica de les dones, contráriament a la masculina, 
no es marcava «un definit i íncisiu to d'escola», saludava el primer poonari de Maria Perpinyá i 
arrenglerava el seu nom al costat deis de Saavedra, Vemet i Casanova, tot desíacant préviament la 
figura d'Arderiu (A. Esclasans, «Poemes», EM, 15-X-1931). Des de Terrassa, en un rqpás de la 
literatura femenina catalana de 1934, lu Pons esmentava Verga* com a ralor local al c c ^ t d'Arderiu: 
«María Verger, la nostra poetessa, amb els seus Ilibres de poem^ s'ha sítuat al lloc que merescudament 
li COTrespon, per la seva sensibilitaí poética i per l'alta qualitat de les seves rimes. / Clementina Arderiu, 
el punt cuhninant de la nostra lírica femenina, és d'aquelles escríptores finament agudes. La seva missió 
de mare ens priva de saborejar altres Ilibres seus» (lu Pons, «Les dones en la literatura», ED, 3-11-1934). 

V. Balaguer 1994: u, 446, on se cita l'article del crític publicat a La Veu el 18-01-1936 i se'l sitúa en 
el marc específic de la polémica del moment sobre la suposada decadencia de la poesia catalana i, mes 
globabnent, en la ccmfrontació de diverses maneres d'entendre la cultura i la societat VAntologia 
incorpora només els valors femenins que estavm consoUdats —Mssm Antonia Salva i Clementina 
Arderiu—, dins de I'apartat «Poesia moderaa» (v. Martí de Riquea-, J. M. Miquel i Vergés, Joan 
Teixidor, Antología General de la Poesia Catalana (Barcelona [s. 1.], 1936), 373-376 i 518-526). Mes 
enllá de les posicions d'aquests crítics, també és significatiu que Saavedra hagués estat escolüda per al 
jurat del Premi Folguera de 1933 (en fou designada suplent). 

A. Esclasans, art. cit.; la cursiva és meva. 

Roser Matheu i Sadó (Barcelona 1892-1987). Filia de Francesc Matheu, va publicar alguns textos a 
El Dia de Terrassa, La Dona Catalana, La Veu de Catalunya, La Publieitat i Claror entre 1924 i 1935. 
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En donar la noticia del veredicte del certamen en l'edició de 1932, La Veu de 

Catalunya assenyalava que era la segona veg^a que una dona obtenía la Flor Natural en 

la historia de la institució.̂ ** Uns dies després, i des del mateix rotatiu, Josep Navarro 

Costabeíla afirmava el triomf del feminisme que l'edició representava, ja que dues dones 

hi havien tingut protagonísme: Vemet hí havia actuat com a secretaria i Matheu n'havia 

estat la principal guardonada amb «Figures del camfo>.̂ *' Les consideracions del 

periodista a partir deis dos fets derivaven en unes observacions gens menystenibles: 

[.,.] Díantrel Els adversaris del feminisme no deuen fer gaire bona cara. Perd, 
nosaltres, que mai no hem blasmat, ans al contrari, l'activitat femenina, 
contemplem amb un somriure de complaenfa les inquietuds espirituals de la dona 
catalana. I ens plau encara molt mes de veure com aquates inquietuds son 
acompanyades d'una graciosa feminitat. P^qué resulta que, a Catalunjm, tenim la 
sort enwjaWe de comptar amb u n ^ dones que saben fondre parfectament Uurs 
activitats en l'ordre literari o polític amb aquella "charme", que ha estat, de 
sempre, una valor preadíssima del sexe que té la foría m la seva mateixa feblesa. 
Decididament, les femínistes catalanes saben que el cultiu de la bellesa no els ha de 
fer perdre prestigi. 

I ncsaltres desitgem que sempre sigui així.^** 

La sanció de k participació i de la presencia publiques de la dona, amb el matís 

positiu de la valoració de les «inquietuds espirituals» de les catalanes i de la «graciosa 

feminitat» que les acompanyava, conformava una formulació característica del feminisme 

del període que contextualitza no només les observacions de Navarro Costabeíla a 

propósit de la concessió de la Flor Natural a Matheu, sino també les intervencions de 

També va actuar ocasiímalmmt com a conferenciant: el juny de 1925 Uegf un Uámñ sobre les can§ons 
populars que havia recollit en els contoms de Sant Julia de VilatOTta juntament amb el seu marit, Antoni 
Gallardo, a La Cultura; el mmq de 1929 fio una disseríació sotae el mateix tana, des d'un punt de vista 
mes general, a l'Empar de Santa Llúcia. Va participar en El Ventall del Poeta de 1926 i de 1927 i va 
guanyar premis en diversos Jocs Floráis: els deis barris de Sarria i de Sants (1923 i 1934 
respectivament) i els de Barcelona (1932 i 1933), Girona (1933) i Terrassa (1934). Va obtenir una altra 
distinció en el Concurs de Caites de La Veu del Vespre el 1935, amb la narrado titulada «Tomy», 
publicada a i el diari el 7 de julio! del mateix any. Els seas des reculls poétícs form editats, 
significatívament, per íes Publicacions de La Revista. Sembla, finalmmt, que també havia guanyat el 
primer premi del certamen Felip Palma celebrat a casa del seu cunyat, Jaume Massó i Torrents, el 1905; 
que el mateix any va publicar textos en una publicació francesa de joves amb el pseudónim Rosier de 
Catalogue; que va aconseguir una medalla en la Festa de Joventut de La Illustració Catalana, celebrada 
ai Palau de la Música el 1912, i que va obtenir distincions diversa en catámens de Toulouse, Lourdes i 
Papinyá (v. McNemey, Enríquffig (eds.) 1994). 

«Darraes informacions. Els Jocs Floráis. Ha guanyat la Flor Natural Na Roser Matheu de Gallardo», 
LVC, 6-V-1932 [vespre]. Vuit &m mes tard, la secció femenina del diari es felidtava pei fet que una 
autora bagues estat premiada (v. «Página Femenina de La Veu de Catalunya. Els Jocs Floráis 
d'enguany»,¿FC, 14-V-1932 [vespre]). 

P a ais inicis gaierals de la trajectória de Vemet, v. Real 1998a, 

Roga [Josep Navarro Costabeíla], «Femintsme [Feminisme]», LVC, lO-V-1932 [vespre]. 
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personatges com Montoliu o Saltor, els quals s'havien de mostrar for9a mes durs, en 

plena coherencia amb l'órbita ideológica en qué se situaven, amb les ^ortacions 

femenines en el camp de la narrativa. En el de la poesia, tanmatebc, ni els espais on 

estaven entrant les escriptores noves ni les formes en qué ho feien no constituien cap 

amenaga per a la comprensió de la cultura i de la societat que defensaven; sovint, de fet, 

els permetien ratificar-la. Potser per aquest motiu, i per descomptat a causa de la 

necessitat de comptar les dones entre les seves aliados en la situació determinada per la 

República (sense perdre de vista la convicció real en la necessitat de la seva participació 

per a Fassoliment de la normalitat cultural), els sectors que representaven no van debcar 

de dedicar-los atenció i lloances. La celebrado del Centenari de la Renaixen9a els va 

proporcionar una altra ocasió de fer-ho, igualment indicativa d'algimes dimensions 

complementarios de la qüestió. 

El maig de 1933, Lluís Bertrán i Pijoan publicava un article a La Dona Catalana 

sobre el paper que, mes enllá de l'aspecte decoratiu, havien tingut les dones en 

rorgamt2ació floralesca de la ciutaL^*' L'autor anotava la presencia femenina en la 

historia deis jurats —consignava que Dolors Monserdá i Caterina Albert els havien 

presidit respectivament el 1909 i el 1917 i que Vemet n'havia estat secretaria el 1932— i 

subratllava el fet que dos deis guardons (el Premi Concepció Rabell i el Premi Dolore 

Monserdá) portaven noms femenins; incidía, dones, en la manera com els Jocs havien 

tingut en compte la dona amb el reconeíxement qw representava haver-l'hi atorgat, de 

diverses mañeros, un protagonisme formal. Bertrán també proporcionava la nómina 

d'escriptores que hi havien obtingut premis poétics i establia una solució de continujftat 

entre 1859 i 1932, en qué quedaven integrados les escriptores de les etapes renaixentista, 

modernista, noucentista i de preguerra.̂ *̂̂  No era la primera vegada que l'autor parlava 

del tema; la tardor de 1928 i des de La Veu de Catalunya, per exemple, havia analitzat 

sumáriament l'aportació d'autora a la cultura catalana de la Renaixenga enfá;^'' el febrer 

®̂ L. Bertrán i Pijoan, «La Dona i els Jocs Floráis», LDC, n. 397 (12-V-1933) [1]. 

Anomenava, en aquest ra-dre, Isabel de Vülamartín, Victoria Penya, Agnés Armengol, Maria Josepa 
Massanés, Maria de Bell-Lloch, Caterina Albert, Mercé Devesa, Maria Doménech, Carme Karr, Roser 
Matheu, Dolors Monserdá i Maria Antonia Salva. 

V. Lluís Bertrán i Pijoan, «Les activitats fonenines. Galería gentil», LVC, 31-X-1928 [vesprej En un 
desordre cronofógic í temátic evident, ja que no feia distincions entre la literatura i altres ámbits (la 
música, les institucions, etc.) ni seguia cap organització diacrónica, esmentava Josepa Massanés, Dolors 
Monserdá, la musicógrafo Narcisa Freixas, Francesca Bonnemaison, Carme Karr, Víctor Cátala, la 
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de 1933, així mateix, havia iniciat una coMaboració a La Dona Catalana, periódica i 

temporal, amb uns articles centrats en una de les figures literáries femenines del 

moviment oficialment esírenat el 1833: Maria Josepa Massanés.̂ '̂  

Els textos de Bertrán i Pijoan ü-lustren el procés de demarcació, assentament 

públic i apropiació relativa per part deis sectors culturáis, des de fináis deis anys vint, 

d'una certa tradició d'escriptores catalanes, el qual fou canalitzat sincrónicament per 

altres contribucions. El comentari de La carena signat per Ipiasi Agustí a fináis de 1933 

n'és una. La nota de l'autor s'instal-lava en una cruflla remarcable per les dues vies que 

hi confluíen. En primer lloc, i peí que fe a 1'aspecte extern, la valoració conjunta, sota 

l'encap^alament «Poesia femenina», de dues obres poétiques d'autora. En segon terme, 

Tapreciació general d'ambdós llibres, inicialment unilateral encara que immedmtament 

matisada. Perqué el sexe de les escriptores i la sortida gairebé simultánia al carrer del 

Ilibre de Matheu (distingit en les tres primeres rondes de votacions del Premi Joaquim 

Folguera del mateix any) i de Branca florida, de Maria Gracia Bassa,*'̂  justificava una 

agrupació que després es mostrava purament extema: 

Com una réplica a la minsa aparició de llibres deis nostres poetes, han aparegut 
darrerament, i amb pocs dies de diferencia, dos llibres de les nostres poetesses. 
Gracia B. de Lloren? i Roser Matheu ens han ofert dos reculls de versos d'ima pura 
tradició femenina. Branca florida, poemes de Gracia B. de Lloren?, r«pon a la 

pedagoga Maria Baldó, Concepció Casanova, Clementina Arderiu, Agnés Armengol, Emilia Fumó, 
Carme Montoriol, l'arpista Rosa Balcells, les esmaltadores de vídres Eudá Solé, América Sardunets i 
Nuria Solé, Merc^ Vila, Anna Maria de Saavedra, Maria Doménech, Josepa Tura, Maria T e r ^ Yemeí, 
Maria Dolors Calvet, Adela Maria Trepat, Mercé Tobella i Lola Anglada. L'autor ja havia focalitzat 
diversos articles de £a Dona Catalana algunes d'aquestes figures, sígníflcativanait, el mateix any. 

^ V. L. Bertrán i Pijoan, «Les dones i la Renaixen?a. Maria Josq)a Massanés», LDC, n. 384 (lO-H-
1933) [2]; ídem, «Les dones i el Centenari de la Renaixen^a. La precursora», LDC, n. 387 (3-1II-1933) 
P J ídem, «La dona i la Renaixenja. La prhnera feminista», LDC, n. 389 (17-111-1933) [2], i ídem, «La 
dona i la Rmaixenga. Uns amors fellits», LDC, n. 392 (7-IV-1933) {2\ 

María Gracia Bassa (Llofiriu 1882 - Buenos Aires 1961). Formada a l'Escola d'Institutrlus i Altres 
Carreres per a la Dona, on va teñir de professor Rossend Serra i Pagés, fou membre del Centre 
Excursionista de Catalimya, m qué va estructurw la secció foMórica juntament amb Sara Llorens, 
Adelaida Ferré, Joana Vidal i Maria Baldó. Havia publicat poemes, per exemple, a la revista Feminal 
(McNemey, Enríquez (eds.) 1994) i un deis monográfics de Lectura popular (la publicació setmanal 
d'Ulustració Catalana, posteriorment aplegada en volums) li havia estat dedicat feia mes d'una década 
(v. [Maria Gracia Basssa,] «Maria Gracia Bassa. Esplays en la Uunyanía», Lectura Popular, n. 335, vol. 
XX, 145-168). Instal-lada a TArgentina des de feia temps, mantenía un contacte constant amb Catalun^: 
va participar m Thomenatge a Sara i Pagte organitzat per les seves dekebles, m el marc del qual es va 
elaborar ima ^ c i ó d'escrits del folklorista; no va debcar de coMaborar a la premsa catalana; es va 
continuar presentant a Jocs Floráis del país i solia trametre els seus llibres ais crítics locáis; albora, duia 
a terme una tasca cultural ingmt de difiísió de la cultura catalana i de seguiment de la seva actualitat a 
Buenos Aires. Tot i que només tenia deu anys mes que Matheu i que M compartía l'interés peí folklore, 
dones, comptava amb una traject^a mes dilatada. 
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passivitat essencial de la dona. Aquesta passivitat de la dona és manifestada en els 
poemes de Branca florida per un atendó. En aquest llibre no hi ha cap batee 
d'emoció valenta. Del primer al darrer vers es converteix en una cita de tots els 
elements corpraiedors: aire blau, ginesta, ocells, fonts. En el llibre de Roser 
Matheu, en canvi, hi ha, de vegades, un batee molt valent i no gens passiu. Els seus 
"Sonets" ens donarien la rao: 

En el teu jag —presa sucosa— 
tot el meu ésser has malmés 
eos i esperit boca terrosa 
premut al marge del no-res}^* 

La diferenciado operant (explícita en aquest cas) entre la producció deis homes i 

la de les dones era la clau de la unió. Una sola «pura tradició femenina» agermanava 

d'aquesta manera dos noms entre els quals existia una distancia rellevant, i no solament 

des del punt de vista intrínsec ais productes en qüestió. La referencia a «k passivitat 

essencial de la dona» recollia un deis tópics en circukció entom de la feminitat en una 

direcció paral-lela a l'assumpció de la diferénck sexual. Resuha interessant, tanmateix, 

que se'n contraposés la materialització en el llibre de Bassa (concretada en r«abandó» i 

en la manca de «cap batee d'emoció valenta») al que es desprenia, ni que fos 

circumstanciahnent, del poemari de Matheu, perqué el fet apunta vers un aspecte 

important: la definido, dins de la línia de continuítat Iheraria femenina que s'establia 

formalment, d'una clara distinció entre les autores "modemes" i les anteriors. Si en els 

anys vint havia primat sobretot k incorporació de les dones al genere poétic (el 

component quantitatiu igualment il-lustrat per l'articukció pública de la tradició 

histórica), des de fináis de la década i durant l'etapa republicana l'accent va recaure en el 

canvi estretament Iligat a k contenqjoranettat que es manifestava en k lírica, I que 

tothom s'esfor^ava a destacar des deis diversos fronts culturáis. 

El dk que Navarro CostabeUa publícava el seu article sobre l'éxit de Matheu ais 

Jocs Floráis, n'aparefada xm a i a Ñau en qué, igualment a partir del veredicte, 

s'asseverava k presénck encoratjadora de dues escriptores en Ilocs cabdals del certamen 

i se'n derivava k demostrado de «1'efectiva incorporació de k dona a k vida ciutadana, 

en tots els aspectes».^" La broma que seguk sobre que potser caldria haver escollit un 

reí de la festa en lloc d'una reina, com s'havk fet fins aleshores, es basava en la incipient 

modificado del carMer ornamental (amb poques excepcions) que tradicionalment havk 

correspost al sexe femení i, malgrat l'embolcall humorístic, suposava l'admissió del 

274 Ignasi Agustí, «Poesía femenina», LVC, 25-XI-1933; la citació reprodueix el text sencer. 
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creixent protagonisme de les autores en el món de la poesia i de les seves institucions, 

amb el benefici consegüent per a la modemitat de la cultura catalana. La ressenya de La 

carena que Rossend Llates va publicar el mar? de 1934, per bé que de manera 

tangencial, incidía en aquest aspecte des de l'émfesi no tant del fet en si com de Fóptima 

manera en qué s'estava produint. L'elogi general de l'obra que el crític hi duia a terme 

s'especificava, en un determinat moment, abd: 

[.,.] de les qualltats femenines, Rosa Matheu n'ha volgut excloure aquell nyeu-nyeu 
tan excessivament característic de Fratil femení de la nostra térra. 

Amb tot. La Carena conté qualitats delicadament femaiines, de claredat, 
elegancia, fermesa de sentiments, d'aquest seny tranquil dintre els moments mes 
intensos, que no és, certament, una qualitat baronívola. I la gracia. Un no sé qué 
dintre l'estil que tampoc no és la galanía una mica sorollosa que s'ha conreat en 
aquesta mena de poemes de sentiment, ni menys un escanyoliment, sino aquella 
mica de sensació d'endre^ament i de feina polida i ben deixada que us alleugereix 
elcor.̂ ^'' 

Al imrge del manteniment deis clixés relatius a la feminitat, convé remarcar la 

contraposició entre la tendencia general de l'estil de les escriptores catalanes (el «nyeu-

nyeu tan excessivament característic») i l'aportació de I'autora. La valoració de les 

«qualitats femenines», acompanyada de la lloan^a per haver aconseguit preservar-Íes tot 

evitant-ne els defectes, i complementada amb Fapreciació pejorativa de 

F«escanyoliment» atribuí a la major part de la poesia femenina, operava sobre tres eixos 

prou femiliars: la defínició d'un contínuum literari acotat peí sexe (el seu reconekement i 

la seva identificació), im cert menysteniment d'aquest (les limitacions creatives que s'hi 

detectaven) i la positivitat, per vía d'una diferencia que no implicava la renuncia a 

l'"essencialitat" determinada per la biología, de la contribució de Matheu •—̂ una novetat 

que no suposava el refiis de la condició de dona, pero tampoc la potenciació de les seves 

iinperfeccions.^'' 

^" Armeníver, «Feminisme floralesc»,iN, lO-V-1932. 

Rossend Llates, «La poesia. i a Carena, de Roser Matheu», M, n. 266 (8-111-1934), 6. 

La carena fou, encara, objecte d'altres ressenyes que van conferir una importancia divisa al 
component de la feminitat. Manuel de Montoliu, molt en la seva línia crítica, no es va entretenir massa 
en aquest aspecte perqué, junt amb d'altres, el considerava secundari amb relació al vértex temátic 
principal (l'etem combat entre la cara i l'esperit: v. Manuel de Montoliu, «"Dos grans desigs han 
combatut ma pensa" (Auzías Mardi)», LVC, 6-IV-1934; com feia explícit el títol de l'article, el crític 
vínculava la producció de Fescriptora a una tradició genéricament no marcada). Joan Teixidor, en canvi, 
el va valorar especiahnent en detectar-hi la possibüitat de superació del principal problema que trobava 
en la producció poética matheuniana: la petja vistent, i inadequada, de Josep M. de Sagarra. A part de 
per la defensa d'uns referents estétics enfront d'uns altres i per la demostració implícita que les 
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A partir de k creació poética, Matheu i k resta d'escriptores anotades, dones, es 

van integrar plenament en k dmámica cultural de la Catalimya del moment; i, a banda de 

per k seva condició de dones, per camins similars ais deis nous autors. 

Els casos de Casanova,̂ '* Saavedra"' i Perpinyá,̂ "̂ per bé que de maneres no 

sempre coincidents, en son tres bons exemples. Procedents de comarques, totes tres es 

escriptores participaven deis corrents generáis de la lírica del moment (i deis debats i de la Iluita entre 
models que l'afectaven), Tarticle de Teixidor té inter& per aquesta presencia positiva, malgrat que 
lateral, del femení—o millor, de la «sensibilitat femenina»— com a valor litraari destacat: «[...] aquest 
primer Uibre de Roser Matheu conté prou mérits i traeíx una personalitat prou forta per espaw un 
alliberament d'influéncies i una major orientació. Ens trobem davant d'una sensibilitat eminentment 
femenina tot i la seva tendencia a l'acció i la for̂ a d'alguna d'aquestes poesies. Temes que van des de la 
mes intranscendental galania a les angúnies mes ampies i proñmdes» (Joan Teixidor, «Tres Ilibres de 
peones», LP, 24-I-I934; en una mostra de la veracitat de la s&m darrera opinió, l'autor dedicava mes 
del doble d'espai a l'obra de Matheu que a les altres dues que recensiraiava m el mateix article). Ell 
mateix, dos mys i escaig mes tard, havia de remarcar que I'autora havia superat el problema del pes 
excessiu deis models, tot indicant la vinculado i el desmarcatge símultanis del nou Uibre respecte de les 
tradícions femenines universal i catalana (v. [Joan Teixidor,] «Roser Matheu: Cangons de setembre», 
LP,2S-yi-m6). 

Concepció Casanova i Danés (Campdevánol 1906 - ?). Poetessa, traductora i assagista. Fou estudiant 
de Filosofía a la Universitat de Barcelona; durant la República treballá de professora a l'Institut-Escola. 
Entre 1924 i 1935 va col-laborar amb poemes, articles i traduccions a Diari de Sabadell, El Borinot, Art 
Novell, Ciutat (Manresa), Revista de Catalunya, La Veu de Catalunya, La Ñau, Ginesta (era una de les 
responsables de la secció bibliográfica de la publicado), La Nova Revista, Hélix, La Publieitat, El Matí, 
Mirador —en l'hora setmanal radiada del qial, a Radio Associació, va participar junt amb altres 
conferenciants—. Claror, etc. (i sembla que també ho va fa- a Marinada (Badalona), Diario de 
Tarragona, El Martinet (Campdevánol) i La Comarca de Vich, entre altres). Autora de l'opuscle poétic 
Nuria (1928), un any abans de l'apmció de Poemes en el temps, íMustrat amb boíxos de la seva 
germana Montserrat, participa en el volum Historial i Certamen Literari (1929), editat per la Joventut 
Católica de Molins de Reí amb motiu de la celebrado de les xuxx& d'or de l'aititat, per hava- obtingut el 
Premi del Sr. Joan Capdevila, president de la Jovoitut Católica, amb un assaig. En els anys vint i trmta 
va fer diversa confaéndes, recitáis poétics i cursos a entitats com l'Ataieu Barcslotiés, la Mutua 
Escolar Blanquema, la Residencia Internacional de Senyoretes Estudiants (RISE), l'Ateneu 
Polytechnicum o l'Ateneu de Gb-ona. El 1936 va guanyar el quart premi del Concurs de Teatre 
Universitari amb la tradúcelo de l'obra Polliucte, de Comeille, i va publicar la tesi doctoral, que havia 
«crit durant la seva estada a Oxford — m fou pensionada per la Diputado de Barcelona. 

Anna Maria de Saavedra i Maciá (Vilafiranca del Pairf& 1905 - Barcelona 2001). Poetessa i 
traductora. Va cursar estudis de Filosofía i Lletres a la Universitat de Barcelona, on el 1928 va obtenir 
un deis premis extraordinarís de Llícencíatura. CoMaboradora de la Fundado Bemat Metge, fou 
nomenada professora de l'Institut-Escola de la Generalitat el 1931. Entre 1923 i 1929 va publicar 
poemes i alguns articles crítics a El Dia (Terrassa), Art Novell, Ciutat, La Publieitat, El Borinot, IM 
Revista, La Veu de Catalunya, Ginesta, Hélt, Caseta de Vüqfranca, Almanae de les Lletres (MallOTca), 
L 'Amic de les Arts, La Nova Revista i Revista de Poesia, del consell de redacció de la qual fi)rmava part. 
Va fer conferencia a la seva vila natal i en altres localitats del Penedés, va participar en El Ventall del 
Poeta el 1927 i els Amics de la Poesia li van dedicar sessions aquest mateix any i el següent. Fou autora 
de traduccions diverses, aparegudes a la premsa o editades, entre les quals destaquen, al costat de les de 
Rilke per a Revista de Poesia o de les de textos de Goethe (algunes també amb altres traductors) amb 
motiu de la celebrado del centenari de l'escriptor alemany el 1932, les que féu per a la Fundado Bemat 
Metge amb Adela Maria Trepat (en companyia de la qual ana de bíbliotecária a l'Exposidó del Llita-e 
Cátala a Madrid el 1927). La seva obra poética ha estat recoUída i editada recentment (v. Anna Maria de 
Saavedra, Obra poética 1919-1929 (Vilafi-anca dd Penedés: Ramón Nadal Editor, 2001); el Uibre 
inclou, al final, una taula bibliográfica que completa els meus buidatges amb les referéncies procedents 

118 



van instal-lar a Barcelona. La vida universitaria va proporcionar els contactes iniciáis 

necessaris a les dues prmieres.^^' L'amistat personal amb Tomas Roig i Llop i amb 

Octavi Saltor va vehicular, per a la tercera, les passes primigénies.^^ Mitjan?ant canals 

variats, tant les unes com l'altra van ser rápidament acollides, considerablement 

apreciades i sovint sol-licitades en el món de les lletres i de la cultura. Tanmateix, amb 

algunes diferencies extemes. 

de la premsa vilafranquina —Pemdés, Avmt, BntUetí de l'Esbart Charol Caíaiurya Nava o Gaseta de 
Vilqft'anca— I d'altres puWcacicKis, com La Mainada, Bella Terra, etc.). P « a mes dades sobre la 
figura, la producció i la trajectória de l'autora, v. Garcia-Sedas 2001; Sabaté 2001; BatUori 2001 (tots 
tres inclosos en el volum); Jubst, Solé 2002 (un article l'accés al qual dec al bon servei de la Biblioteca 
Popular Torras i Bages, de Vilafranca del Penedés), i Real 2001b. 

Maria Perpinyá i Sais (Verges 1901-1994). Escriptora, periodista i traductora. Autora, com ha estat 
consignat, de Poemes (1931) i de Terra de vent (1936), es dona a conéixa- a partir de 1928 amb la 
publicació de poesies a la premsa. Féu recitáis poétics en diferents entitats i conrea la literatura infentil i 
la traducció, básicament del fi-ancés. CoMaborá a D'Acl i d'AlIá, Ciutat, La Ñau, Esplai, Uegiu-me, 
Joia, La Revista, El Dia (Terrassa), La Nova Revista, La Veu de Catalunya, etc., i, segons informa la 
premsa, també a Revista d'Olot, Diari de Matará, LAvi Munné (Sant Feliu de Guíxols), Aires de la 
Conca (Monthlanc) i La Riuada (Mora d'Ebre); el diari católic El Mati la comptá entre els seus 
redactors. Membre d'AF, de l'APEC i de la Secció Femenina d'Unió Democrática de Catalunya (UDC), 
el 1930 signa el manifest pro amnistía de les dones. Actuá com a conferenciant sobre temes femenins en 
diverses ocasions. 

L'aspecte és evident en la seva coMaboració posteríor a Ginesta, la publicació universitaria mensual 
editada el 1929 pet la Llibreria Catalónia (que va comptar, tamW, amb la signatura de personajes COTÍ 

Guillem Díaz-Plaja, Josep Miracle o Ramón Esquerra). 

Aqüestes relacions amícals i la seva importancia han quedat testimoniades en les cartes de Maria 
Perpinyá a Tomás Roig i Llop, conservadas en l'arxiu personal de Fautor (ARL d'ara en endavant) i que 
Albina Fransitorra em va pametre consultar. Una de les primeres va adre9ada específicament a «Srs. O. 
Saltor i Tomás Roig» (Carta de Maria Perpinyá a Tomás Roig i Líqp; 17-VIII-1928 / ARL) i s'hi 
constata que havien de ser el contacte principal de l'autora a la ciutat, perqué en el moment que s'hi va 
poder instal-lar va comptar amb el seu ajut per trobar allotjament; quan ja estava tot arranjat, poc abans 
de trasUadar-se, Perpinyá escrivia: «L'altre dia amb les presses, vaig descuidar-me una ínfinitat de coses 
en la meva carta. De regraciar a vosté i a Saltor, les seves múltiples atencions, el seu interés, les 
molesties que es preñen... De dir que no he pas fet cap mes vers, ni he acabat el conté, i que per tant, no 
els els puc enviar... De dir-los el goig que em causa saba que els havien agradat les meves po^ i« 
darreres...» (Carta de Maria Perpinyá a Tomás Roig i Llop; 15-X-1928 / ARL). Els primers poemes que 
l'autora va publicar a la premsa van aparéixer a El Dia de Terrassa, on Saltor coHaborava assíduament; 
el crític, de fet, estava vínculat a tots els periódics que van servir de plataformes iniciáis a Perpinyá. El 
primer poemari de l'escriptora, així mateix, fe evident el seu cercle de relacions, ja que conté poesies 
dedicades ais seus germans Rosa i Lluís, a Lluís Jordá (el col-laborador d'El Mati amb qui es va casar a 
principis deis anys trenta), a Josep M. Junoy, Alfred Gallart, Octavi Sa to , Josep Albert, Josq) M. 
Capdevila, Víctor Cátala (a la qual va conéixer personahnent i va visitar sovint), Josep M. López-Picó i 
Tomás Roig i Llop; Capdevila, prologuista de l'obra, consignava que fou Saltor qui li dona a conéixer 
els peones de la jove autora (v. Josep Maria Capdevila, «Próleg». A: Poemes, de Maria Perpinyá 
(Barcelona: La Revista, 1931), 7), la qual, en una de les cartes a Roig i Llop, explicava: «Quan al llibre 
de poesies: Saltor me'n té tot un plec, i vaig dir-li que ell mateix tríes les que han d'anar al Uibre, 
perqué si jo ho he de fer, encara d'aci deu anys estarem iguals. Si tu vols ajudar-lo [...] ja ho pots ben 
fer» (Carta de Maria Perpinyá a Tomás Roig i Llop; 22-X-1930 / ARL). Tant aquest volum com Terra 
de vent foren editats, significativamoit, a la col-lecció Publicaciais de La Revista. 
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Casanova fou valorada per la seva experimentació lírica —en especial en «les 

temptatlves mes arriscades d'aquests darrers temps: les del surrealisme sobretot»,^^^ cosa 

que conduí a Tafirmació puntual que el seu Ilibre de poemes era «un deis mes 

interessants que s'han produit aquests darrers temps entre els joves poetes de 

Catalunya»—, pero també peí coneixement directe d'Anglaterra que el fet d'haver 

sojomat a Oxford entre 1930 i 1931 li va permetre adquirir. Els elogis deis mérits poétics 

de Saavedra i Perpinyá, al seu tom, es van acompanyar d'una Uoanía d'activitats 

desenvolupades amb éxit paral-lel; de manera destacada, la traducció i el conreu de la 

literatura infantil respectivament Com a d'altres escriptores en els mateixos camps, o en 

el teatre, el periodisme i les entitats femenines, aqüestes tasques els van reportar un 

recoTODcement equiparable o superior al de la producció poética. 

3 . 2 . E L CONREO DEIS ALISES GENERES I LA PROFESSIONAIIIZACIÓ 

El juny de 1936, en Fanunci de la imminent publicació de Poemes, de Clementma 

Arderiu, a D'Aci i d'AUá es feia referencia a la «ufena mai no vista» que «d'uns anys 

engá» ha aiquirit «la poesia femenina».^^* El mateix es podría haver afenat, amb els 

matisos i les precaucions necessaris, respecte de la resta de generes, perqué les noves 

autores van cultivar-los tots. Algunes es van concentrar o destacar sobretot en un, perd 

la majoria (en una tendencia molt del mon^nt con^artida amb eb escriptors) van 

diversificar considerablement k seva producció. Una de les raons fou la voluntat d'ima 

certa professionalització, generalment relativa en teraies materials pero evident i 

inqüestionable des de k per^ct iva deis plantejaments i k previsible projecció pública 

(és a dir, de k seriositat i k professiomlitat amb rekció a k cultura). Agemianada a k 

consciénck literariocultural i de género de k qual naixk parcialment, aquesta voluntat és 

il-Iiistrada sobretot pa- l'exercici simultanfejat del publicisme i de k literatura que va 

caracterítzar una gran part de les trajectóries del periode. 

J. F. i M. [h Farran i ^ y o r a I | «A propMt de Poemes en el temps de Concepció Omtiom>,LVC, 2-
Xn-1930 [ve^rej la citació següent també en procedeix. 

«ClOTmtina Ardoii»», 2MIM, n. 185 (estiu 193fi, juny) [89J. 
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Malgrat les dificultats practiques que encara existien en aquest sentit per al 

conjunt de la intel-lectualitat catalana, el moment cultural oferia una viabilitat i unes 

facilitats superiors respecte d'époques anteriors. Símptoma de la normalitat d'una cultura 

moderna, la figura del professional havia esdevingut un objectiu prioritari, explícit i mes 

assequible per les condicions conjunturals. L'estiu de 1928, per exemple —i la data és 

significativa perqué es correspon amb el moment de «Bastir-se un clos», el conegut 

article de Camer sobre la qüestió—, Doménec Guansé feia unes interessants reflexions 

entom del tema. A partir de la constatació del predomini de les traduccions, el crític 

prenia una posició declarada: 

[...] És un ram en e! qual, evidentment, anávem encara retardats, mes que per 
tenir-ne poques, perqué, llevat comptades excepcions, fins avui hom ha seleccionat, 
per motius diversos, amb bastant desencert. Pero aquesta abundancia de 
traduccions, indica també que la capacitat editorial i la capacitat de lectura del 
públic cátala supera la producció autóctona. 

I no és precisament que ens manquin escriptors. [...] Pero la producció de molts 
d'ells és escassfssima. Passen anj^ sense escriure un Ilibre. La seva firma no es veu 
mai enlloc. I el públic els oblida. Sóa per a ell com si no existissin. I és que al 
públic, llevat del cas d'algun llib-e que, mes que per genialitat propia, per 
circumstáncies especiáis diríeu que viola la fama, solament se'l conquista amb 
l'abundáncia. Ens referim, naturalment, al gros públic; no ais nuclis selectos. 

Fins avui, pero, llevat d'aquesta mitja dotzena d'escriptors, la firma deis quals 
trobem m tot^ les publicacions i que es carregum tot el pes de les nostrw lletrra, 
pot dir-se que tots els cultivadors de la lit^atura catalana no han estat o no son mes 
que amateurs. Alguns han donat —̂ i donen encara— a la literatura el millor del seu 
esperit. Pero els guanys materials han hagut o han de cercar-los per un altre cantó. 
[...1 

Fins avui, potser, aixó era fetal. Avui hom pot comentar a combatre aquesta 
fetalitat. No és ja cap impossible, cap somni d'al-lucinat, d'intentar d'&ser 
escriptor professional, deixant de banda la burocracia o l'advocacia. Per a intentar-
ho es necessíta molta menys quantitat d'heroisme o de valor del que té un aviador 
qualsevol. Els veritables herois, si de cas, ho son els escriptors que avui teñen de 
quaranta a cinquanta anys i que intentaren el professionalisme amb una fe i un 
optimisme engrescadors. Potser gosaríem dir que de tots els resultats que ha donat 
el catalanismo literari i polític, ells son la flor mes pura. Ells son els que han 
preparat el camí perqué el puguin recorrer els joves d'avui sense un risc máxim. És 
ciar que no cal que ens fem U'lusions d'ordre material massa granados. La 
literatura, llevat comptades excepcions —i potser només en pa'ísos anglo-saxons— 
no és un mitjá de fer fortuna. Pero avui el literat cátala, d'una certa capacitat de 
treball, té testantes probabilitats de guanyar-se decorosament la vida. Entre 
col-laboracions en diaris i revistes, molts escriptors nostres acons^eixen avui 
remuneracions semblants, si no superiors, a les que obtindríen m carrees 
burocrátics, oficiáis o particulars. El cas Folch í Torres és prou per a demostrar com 
la mateixa novel-la, cultivada amb fidelitat, pot assegurar a un escriptor guanys 
r^pectables. El matebc pot esdevenir-se —i de fet s'esdevé— amb el teatre. 

[...] pjntangui's que no és una tomada a la bohemia el que prediquem. 
Prediquem l'afi-ontar el risc del professionalisme literari, pero treballant de debo i 
procurant millorar sempre les condicions materials de vida. 
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Alírament, i sense aquest professionaiisme, no cal pensar a teñir una literatura. 
Potser tindrem unes quantes obres mestres, perd que romandran com Mireio, de 
Mistral, isolades, i que ádhuc algú podrá catalogar en literatur« alienes. 

Les traduccions enforíeixen ima literatura. Pero una literatura no pot pas viure a 
despeses d'unes traduccions. Una desproporció en aquest sentit pot arribar a 
representar la n^ació del geni literari d'un poblé. I, alírament, si les editorials, 
com hem assenyaiat, van mes aviat curtes d'originals, el mateix s'esdevé amb el 
teatre. [...] Ho son també molt sovint diaris i revistes. Potser mes d'una manca 
d'organització, de puntualitat i d'ordre en moltes publicacions, precisament en 
l'escassedat d'escriptors professionals. 

I no diera les tasques serioses que en el camp de la historia i de l'arqueologia, 
per exemple, hi ha pea* anprendre, a casa nostra. [...] 

Vegin, dones, els joves dotats i seriosament treballadors, si l'escriptor cátala no 
té obert davant d'ell camins diversos. Cal que no els manqui l'ambició, I'audácia, 
l'amor al risc i a l'aventura.^" 

Els camins que s'obrien a les escriptores eren nombrosos, mes en concret, perqué 

s'estava organitzant i anplknt tota una esfera cultural femenina que s'havia de cobas 

gairebé en tota la seva extensió. Ara bé, els prejudicis socials que pervivien amb relació a 

la feminitat hi áiteiposaven, albora, obstacles innegables. Quan el mateix Guansé, a inals 

de 1931, reflexionava sobre raprofitament real deis nous drets femenins aconseguits amb 

la República i el posava en dubte, la seva argumentació recollia la clau del problema: 

«Les revolucions no son certes, fins que han operat en els costums»;̂ ** en tots els ámbits 

i amb profimditat, dones. En la Catalunya de l'época, tot just s'havia iniciat el procés de 

canvi. Maria del Camw Nicolau, una de les autores que es va professionalitzar en el 

camp de la literatura popular i de consum,̂ *' havia publicat un article, el 1929, en qué 

desglossava les reaccions negativos suscitados per la dona de lletres (tant en la seva 

versió moderna com en l'anterior) i la disjuntiva que se li solia plantejar entre l'art i el 

matrimoni.̂ *̂ 

Doménec Guansé, «Bis joves i la literatura», LP, 15-VIII-1928. El desig del crític d'espQranar els 
joves a esdevenir professionals pot explicar un optimismo que no era compartít per tothom; a principis 
de 1929 i amb relació a la creació novel-lística, per «mentar-ne un cas, Puig i Ferreter afiñnava la 
impossibilitat deis autors d'abandonar les Mas& amb qué es guanyaven la vida per dedicar-se a «criure: 
«Per a viure de te nostres novel-les, n'hauríem d*«criure sis a l'any i, naturabnoit, no m podem 
escriure una!» (Joan Puig i Ferreter, «Novel-listes», LP, 10-1-1929). 

^ Doménec Guansé, «Lliures, pero responsables», EV, n. 18 (14-XI-1931), 2-3. 

V. Real 1998b. 

V. Elisenda Mont-clar par ia del Canne Nicolau], «La d<HIA m la literatura», IK, n. 208 (27-DC-
1929), 2. Son interessants, en el mateix sentit, les declaracions que féu Lola Anglada a Enríe Canals el 
1979: «Si m'hagués casat no hauria p ^ t f^ tot el que he fet. Una dona casada ha de viure per a la 
familia. Teñir un art i ésser casada no pot ser. Art i matrimoni son enemics. I no em dol, no. Al contrari, 
si fos casada em doldria. Quan pensó que podria ser casada se me'n va el cap» (citat a Castillo 2000: 
158). 
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La reaKtat no coincidia sempre amb aquest esquema;^^' pero, certament, les 

autores havien de contrarestar el concepte pejoratiu de la "rata savia", normalment 

assimilat a la soltería, a la pedantería i a la infelcitat i objecte de parodia?* Ho van fer 

per dues vies complementáries i indestriables: Tima, la defensa I la praxi (sovint des de la 

convicció ideológica, de vegades tamM estratéglcament) del feminisme que els pemetia 

desenvolupar una carrera literaria sense ser acusados de mascuHnes; faltra, fassumpció i 

la producció d*unes ünatges integrados en la modemitat i articulades a partir de 

l'escriptum creativa i de tasques periodístiques i assocatives concretes. 

La necessitat peremptória d'incoiporar les dones a la cultura catalana i el 

fenomen creixent de la seva presencia i intervenció, conjuminats amb roptimit2ació 

d'unes posicions que no comprometien les b a ^ genériques del model social v%ent i 

amb els beneficfe de tes aportacions concretes, ejqjüquen el suport i el vistiplau d'una 

bona part deis crítics, de les plataformes mediátiques i de les institucions amb qué van 

comptar moltes —i en especial algimes—escriptores, les quals van saber aprofitar 

Poportunitat del moHKsnt. Si la normalitat cultural exigk la participació femenina en tots 

els ámbits (no només en el poétic), i cada vegada mes una determinada participació 

femenina, aquesta era vkbiltzaA per les mateixes condicions que havien generat el 

fenonKsn; la premsa n'és, potser, el cas mes evident Dins del clos de fe Hteratura, aixó 

suposava un vental de possibüitats que feren diversament explotados: la narrativa, el 

teatre, Fobra infentil i k traducció. 

De totes quatre, k darrera era un deb canab professionab preferents (eoí^a que 

al costat d'altres): molts autors la practicaven fek temps, perqué constituia m. mitjá 

provat de subsisténck económica,^^' En el context de k precarietat de k novel-la, com 

indicava iraplcitament Guansé el 1928, les traduccions s'havien convertit, a mé% en un 

La vida matrimonial va suposar la interrupció completa o temporal de l'activitat pública en alguns 
casos (AlMna Fransitorra i Lltóeta Canyá, respectivament, en son la mostra); m d'atees, no. Roser 
Matiieu, PA- example, s'havia rasat el 1921, CXMA que no va impa i r que scrivis; el mateix s'aplica a 
Maria P a p k j á o a C o n c ^ i é Casanova (& dar que f estatus social i la fclganp econdmi» consegOmt 
—la pertinmsa a classes benestants i els seus avantatges, com ara el fet de teñir servei— els 
possibílitaven una disponibilítat evident). 

Una de les caricatoritmáonsiiterlries mes itonoses —4ot i que la potagonisia & casada— n'és La 
intel'íeetual (1909), de Santiago Rusiñol, que meara es repr©«teva a Barcelona a mi^an a u ^ vint amb 
un ^ a n éxit de públic (v. «Tmtre cátela». £FC, 16-XI-1926 [matfp. 

V. Doménec Guansé, «Traduccions», LN, 25-V-1928 (i també, entre altres. Caries Soldevila, 
«Traduir, tasca dificíl», i ? , 23-VHI-1929). 
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substitutiu temporal. L'enriquúnent cultural simultani que suposaven féu que 

convísquessín amb la novel-Ifetica autóctona a partir de l'instant que va prendre impuls; 

els matebfos novel-listes, sovint, van compaginar creació i tradúcelo en els nous projectes 

editorials que van anar sorgint. Les autores no en foren f excepció. 

3.2.1. Les traductores o el sentit de la integració cultural femenina 

El trasllat al cátala d'articles, poemes, contes, novel-les i peces teatrals des de 

l'occitá, el francés, l'italiá, l'anglés i l'alemany per a periódics o col-leccions —tot i que 

sense revertir en im volum productiu ingent dins del conjunt general— fou exercit, 

malgrat que amb diferencies importants, per un nombre considerable de figures 

femenines.̂ '̂  

Una part d'elles s'associen exclusivament, peí que fe al món estríete de les lletres, 

a la tasca de traduir.̂ ^̂  D'altres, en canvi, van dedicar-s'hi com a practica puntual sense 

massa pes: així ho solen indicar la naturalesa del text versionat o de la plataforma on va 

^ La nómina que es proporcionará correan ais personatges que en el perfcde van donar a conéixer, 
almenys, un text traduít al cátala. Clementina Arderiu no hi surt perqué no em consta que publiques 
traduccions en aquesta época, encara que és sabut que va dur a terme versions de Rabindranath Tagore. 
Deixo al marge de la consideració, així mateix, María Mayol, perqué, peí fet d'haver desenvolupat la 
seva activitat a Mallorca, no compto amb prou dades po" wlorar-ne la tasca en aquest ámbit (només he 
localitzat la sew vs^ió del poema «Ma camka», de Marceline I^bordes-Vatairare, a El Dia de 
Terrassa, el 1925). Una circumstáncia geográfica paral-lela ha d'haver determinat, previsiblement, la no 
localització d'altres noms, ais quals també caldria aftgir, si es confirmes que emmascarava una identitat 
femenina, "Isolda" (responsable de la versió d'una carta de Madame de Sevignó per a D'Act i d'Allá el 
1926) i, mes enllá de la cronología acotada, les dones que van exercir aqueta activitat durant la guerra 
—per exonple, Roser Cardús, mcarregada de la traducció de Flmh, de Virginia Woolf (Barcelona: 
Edicions de la Rosa deis Vents, 1938), apareguda com a volum doble de la Biblioteca de la Rosa deis 
Volts amb els ns, 64-65 (corr^ponoits ais ns. 211-212 deis Quaderas Literaris). 

Es tracta de María Sandiumenge (membre activa de La Cultura, autora d'algimes traduccions de 
Verlaine i de M. L. Fiumi a la premsa —en el primer cas el 1916, per a La Revista (v. Ribé 1983)—i de 
la versió catalana de Les aventures de Pinotxo, editada per Editorial Joventut el 1934); d'Olga Savarin 
(que s'especialitzá en les versions del rus: per a la Biblioteca Lhiivers, així, traduí, de Tolstoi, La Sonata 
a Kreutzer, amb Margal Pineda, i Katia, amb Josep Miracle; de Gógol, Taras Bulba, amb Melcior Font; 
de Txékhov, Tres at^s, amb Miracle novament; de Gorki, Els vagabunds, amb Lluciá Canal, i de 
Turguenev, Niuada de gentilhomes, amb Enric Palau), si es confirmes que era una dona (v. Pinyol 1997: 
250, on es consigaa que els aparaits nom i cognom etm un pseudónim, tanmateix no idoitificat), i, 
abans de la guerra, també de Palmira Jaquetti (que s'encarregá del trasllat al cátala de divo-ses obres 
publicades eñ algunes coMeccions pqpulars: La Novel-la Estrangera, dirigida per Ventura Gassol, dona 
a llum les seves versions de Jemmy i Emilia, de Gérard de Nerval, en els seus volums 18 i 28; la 
reapareguda BibUoteca Popular de L'Aven?, les de Selecta de poetes medievals, Carmosina i La nit 
ve«ecía«a, d'Alfred de Musset). Per a m& informació sobre Jaquetti, V. notes 260 i 505. 
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aparéixer (en la qual normalment coMaboraven) i el carácter ocasional de l'exercici; '̂* 

amb ben poques excepcions, com ara algunes traduccions d'autors de la categoría 

d'Antón Txékhov o Mark Twain.̂ '̂  També podia tractar-se d'una activitat d'interés pero 

sense una transcendencia remarcable;̂ '* o d'una tasca d'una certa importancia, tairamtefac 

escadussera o sense continuitat.^" En determinades ocasions, la traducció constituía un 

apartat dins d'una tasca molt mes amplia en un ámbit accional concret.̂ '* En altres casos, 

suposava un aspecte d'una trajectória literáría iniciada anteríorment i mes que 

assentada.^" . 

En son exemples Enriqueta Cahner, Angelina Damians, Maria Teresa Elias, Ivonne C. de Ferrer, 
Angélica Rosell i Maria Sola de Sellares, cadascuna de les quals només va traduir un o dos textos per a 
periódics diversos. 

PuMicades respectivament per Lluísa Serra i Maria Rigol a Claror i D'Aci i d'AUá. 

Així ocorregué amb Rosa Alavedra, que va traduir un conté de Sigrid Undset i un text de Rainer 
Maria Rílke per a D'Aci i d'AUá i, tambó, un relat de Jean Giono per a £ 'Hora. La seva versió á'Els 
presoners del Caucas, de Xavier de Maistre, es va editar amb el n. 121 deis Quadems Literaris; la 
traducció que féu de Coleíte-Duo s'anunciava, com a obra de publicació immediata, en el primer volum 
de La NoveMa Femenina (codirigida per Bertrana i Nicolau durant la guara), pero no tino constancia 
que arribes a sortir. 

Dins d'aquest darrer grup val la pena anotar, ja que foren llibres publicats, de vegades amb un ressó 
rellevant, les traduccions de diverses obres: (1) £ 'educado de les noies, de Fenelon, feta per Concepció 
de Balanzó, apareguda el 1927 a Editorial Barcino, com a volum seté de la CoMecció Sant Jordi, amb un 
próleg de Lloren? Riber, i objecte de grans elogis per part de la crítica; (2) El jardiner, de Tagore, 
traduída el mateix any per María de Quadres (la qual, durant el conflicte bél-lic, va versionar, també de 
Tagore i per ais Quadems Literaris, on va sortir el 1938, Ocells perduts); (3) Animes honrades, de 
Grazia Deledda, editada a la Biblioteca Literaria el 1931 en versió de María Mariné, molt ben acollida; a 
carree de Maria d'Abadal, (4) Per qué estén tristes?, de M. Reynés-Monlaur, per a Editorial Balmes 
(1935), i (5) El vencedor, de Balduíno Rambo, per a Foment de Pietat (1936); publicados el 1935 i 
adaptados, respectivament, per Ramona Roset i per Victoria Soldevila, (6) El g^m viatge de Bibí, de la 
danesa Karin Michaelis, a Editorial Joventut, i (7) Uegencks deis vikings, a la Biblioteca Univers; (8) 
Ariana (Una noia russa), de Claude Anet (pseudónim de Fautor francés Jean Schopfer), una noveMa 
que el 1936 suscita polémica en el marc del recurrent debat entom de l'art i la moral i que fou editada 
amb un próleg de la traductora, Encamació Miquel; (9) El dia sense demá (1936), de Julos Sandeau, 
traduTda del francés per Irene Polo i publicada abans de la guerra com a volum 96 deis Quadems 
Literaris, o (10) Le Bon Dieu entre les enfants, de Francis Jammes, en versió d'Anna Secanell (1936). 

^ Ho exemplifiquen Maria Carratalá i Lina Sitges al LCB; Maria del Carme Nicolau respecte de La 
Dona Catalana; Francesca Prat amb relació a la RISE, i Aminda Valls dins del CFEB. S'hi podria 
afegir Montserrat Casanova, pintora vilafranquina d'un cert ressó (i germana de la poetessa), que va 
adaptar Édip rei, de Sófocles, per a la representació de l'obra a l'Associació Católica de la seva localitat 
d'origrai el 17 d'agost de 1930. 

Així es pot entendre amb referencia a Mma Antonia Salva i, amb matisos diferenciáis rellevants, 
també a Maria Gracia Bassa i a Dolors Hostakich. Val la pena remarcar que, de les traductores anotados 
fins ara, una proporció considerable (Abadal, Balanzó, Hostakich, Mariné i Soldevila) havien estudiat a 
l'Escola de Bibliotecáries, la qual va proporcionar a les dones que s'hi van matricular —per bé que 
sovint tmiea, també, estudis superiors— «una cultura i un reconeixemoit social molt per damunt de la 
mitjana de l'época» (Estivill 1992: 66). La dada és significativa de les línies de l'Escola, del paper deis 
centres formatius femenins creats a principis de segle i de la tasca desenvolupada «per la Mancomunitat 
per integrar la dona dins deis ensenyaments professionals» {ibid: 61), i il-lustra les noves possibilitats 
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Per a un nombre reduít de joves creadores —^Rosa María Arquimbau, Anna 

Muría, Concepció Casanova i Elvira Augusta Lewi—, aquesta fou una activitat que 

ocupa un espai limitat i tangencial en la carrera que comen9aven.̂ *'° En canvi, Anna 

María de Saavedra, fonamentalment en un marc institucional; Maria Perpinyá, sobretot 

des de la premsa, i Carme Montoriol i Maria Teresa Vemet, dins del món editorial, 

assoliren un innegable estatus com a traductores i un reconeixement les verbalitzacions 

del qual eren indicatives del sentit —deis diversos sentits— de la plena integració 

femenina en la cidtura catalana. 

El 1927, la Fundació Bemaí Metge va publicar les Heroides d'Ovidi.̂ "' El llibre 

fou ámpliament difós i ressenyat amb relació a la tasca de la institució, i suscita 

comentaris diversos peí fet que la traducció bagues anat a carree de dues dones, 

igualment autores del próleg: Saavedra i Adela Maria Trepat.̂ "̂  El 3 de novembre, abd, 

aparebden dos primers articles que, des de plataformes diferents, coincidien en l'elogi del 

volum, de la traducció, de la introducció i, en conjunt, de la iniciatiw de trasUadar el 

clássic a la llengua nostrada; també amb molt poques diferencies —els mots eren gairebé 

que en resultaven. La dedicació c(Hnplemmtária a !a traducció potser s'explica, en part, per la 
pr^^ietat deis sous, delatora (entre altres Císes) de la permanencia de la idwlogia patriarcal, diáfena 
m íes directrius preestablertes en les entitats; per a l'aspecte de les retribucions eccmómiques amb 
relació a aquesta qü«tió m el marc de la historia de la institució — l̂a significació culteal de la qual és,-
malgrat tot, íimegable—, per a la resta de traduccions que van fer les alumnes, per ais professors que 
tenien i per a la seva tasca com a traductors, v. ibid. 

^ Arquimbau i Muriá van traduir, respectivament, el poema rus «Murmureig de flors» i dues prcw^ 
fianceses de Marie Rose Mercadié, per a l a Dona Catalana, en els anys vint; Casanow, el conté infantil 
«L'arbre de Nadal», de Hans Christian Andersen, per a La Ñau, el desembre de 1927 — î, com s'ha dit, 
la seva versió de Polliucte, de ComeiUe, obtingué el quart premi del Concurs del Teatre lAiiversitari de 
Catalunya (1936)—; Lewi, en una tasca qualitativament mes destacable, publica cart«f de Hóldalin i de 
Rilke ea cátala, a l a Revista, e l l93L 

V. P. Ovidi Naso, Heroides. Text revisat i traducció de Adela M." Trepat, Doctora en Lletres, i Anna 
M.* de Saavedra (Barcelona: FBM, 1927). Al filnal de l'^tudi introductori, les traductores agraíen tant 
l'ajut deis seus professors Joaquim Balcells —responsable oficial de la revísió del volum— i Caries Riba 
com els consells del director de la Fundació, Joan Estelrich. 

^ Adela Maria Trqpaí i Massó (Barcelona 1905-1964). Llatinista i tradudora. Doctoiada a la Facultat 
de Filosofía i Lletres el 1925, treballá inicialment a la Fundació Bemat Metge. El 1928 obtingué la 
cátedra de Llengua Francesa de l'Institut de Reus, on ensenyá durant un curs; postmorment, guanyá la 
pla9a de Francés a l'Institut Femení de Segona Ensenyan9a de Barcelona i, el 1931, fou nomenada 
professora de l'Institut-Escola de la Genra-alitat. Joaquim Xirau comptá amb ella p a al Seminari de 
Pedagogía de la Universitat. Juntament amb Bosdi Gimpera, Sen-a-Ráfols, Pmcot García, Joaquim 
Balcells, etc., fou una de les eoMaboradores de la Historia UniversaL Novísimo Estudio de la 
Humanidad (editada per Instituto Gallach de Librería y Bdicionra), el primer volum de la qual es publica 
el 1931, En aquests matebcos anys fou pensionada a Berlín en dues ocasions per estudiar historia, 
arqueología i epigrafia llatína. A part d'Ovídí, sembla que traduí textos de Gilbert K. Chesterton i 
d'Arthur Schnitzler a la nostra llengua. 
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els matekos—, s'assimilava redíció del text a la incorporació de dos noms nous al 

«ressorgiment humaaístic» del país: 

Ara el nostre públic podrá gustar-Íes [les Heroides\ vertides en bon cátala 
d'avui. Les traductores, seguint en aixó la lúcida orientació de la F. B. M., han 
ajustat en la mesura possible I convenient, la traducció al text, fent ressortír el joc 
brillantíssim I ftcí!, una punta artificia, de festil ovidiá. Adela M. Trepat í Anna 
M. de Saavedra —ja exceMentment coneguda per les seves poesies— sfe, des 
d'ara, dos noms incorporats al nostre ressorgiment humanística''^ 

Caries Soldevila fou, després d'aixó, un deis primers a parlar-ne, en dues 

coHabora;ions periodfetiques successives on va incidir en qüestions directament 

rebcionades amb el sexe de Saavedra i Trepat, per bé que de maneres diferents. En el 

primer text, l'autor consignava el que sabia de l'una i de l'altra i elogiava el seu domini 

del Ilatí en contraposició d desconeixanent general de tes Bengttes clássiques;^ feia, aM 

nmteix, una reiexió significativa sobre el poder que aquesta mena de cultura podia 

conferir a les dones, i acabava amb la confessió d'una infimdada desconfian9a inicial en la 

independencia completa de la feina de les traductores: 

[...] Tot ens decanta a temer que les generacions fiíturcs d'escriptors (de cantó la 
minoría que de bona hora s'arreceri a l'ombra de la F. B. M.) tindran cada cop una 
cultum mes prima. Á&uc pot arribar a oc tow que no en tinguin cap. Ara com ara, 
ja hi ha algún "specimen" d'aquesta ra?a literaria. 

Aleshori^, W caldrá encomanar a les dones la conservació del tresor antic. Será, 
per al sexe fort, un péssim negoci, A la natural trapacería, bon sentit i gracia de la 
dona sois li mancará la IIÍ5Ó deis grecs i deis llatins per a esdevenir una potencia 
incontrastable. ¡Quin pobre paper ferá davant seu l'home modem, enclotat entre fes 
muralíes de qualsevol técnica estreta! No em voldria pas trobar en el seu lloc. 

Vull, abans ¿'acabar, fer-vos una altra confessió. He tingut un mal pensament. 
Després de llegir un tros de i'eíegant tradumó de íes smyoretes Saav^ra i Trepat 
m'ha passat peí cap que potser havia estat objecte d'una correcció laboriosa i 
profimda, d'aquelles que equivalen a una nova redacció... I bé: el meu mal 
pensament era absolutament menyspreable. Em consta que les dues eixerides 

«Les Herokks d'Ovídi», LVC, 3-XI-1927 [matí]. A La Ñau, Texpressió inal coitenia un adjectiu 
m & «dos noms nous incorporats al nostre r^orgiment humaaísti©> («Llitos damunt la taula. 
Noílciari. Rmdació Bmiat Met^. Us Heroides d'Ovídi», £N, 3-XI-I^7). La práctica exactitud entre 
aquest das textos i l'aparició d'un d'ídéntic, encara, en un altre rotatiu l'endemá (v. «Les Lletres. Les 
Heroides d'Ovidb>, X?, 4-XI-1927) 60 pensar que es tractava d'una nota tramesa per la Fundació, ja 
que posteriorment n'aparegueren recensions diferents en les tres tribunos. 

Peí que fe al primer aspecte, ressxiptor afirmava: «A la primers la coneixia com a poetessa d'una 
inspirwió al^ia, molt fianmina i molt ínteMigmt; a la segona la coneixia &m a bibliotecária de la 
Fundació, on havia admirat mes d'un cop el graciós comportament ocellívol i ia infel-lible seguretat amb 
qué dominava el seu copiós tresor de clássics i de classicistes» (Caries'Soldevila, «Senyores, apreneu 
llatí»,Z?, ll-XI-1927). 
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llatinistes han realitzat totes soles l'admirable feina i que els revisors hi han tingut 
menys a esmenar que en alguna versió signada per barons respectables.̂ "* 

A part de la defensa i de l'estímul impbcit de l'estudi de les Uengües clássiques -

en el qual tenien un paper clau l'ús irónic deis tópics de la feminitat i del feminisme-

l'article recollia l'escepticisme davant les capacitáis intel-lectuals de la dona (encara que 

fos per demostrar-ne la injusticia en aquest cas concret) i la innegabilitat de la seva 

entrada progressiva i creixent en el món de la cultura. Constatado súnultánia d'un fet 

volgut i impulsat, albora que contemplat amb prevencions i condescendencia, el text 

soldeviliá se situava en la posició característica de l'época, que l'endemá quedava molt 

mes explicada, des del punt de vista del context literaríocultural, en el següent «Full de 

dietari». Saavedra i Trepat hi servien de pretext per a una consideració d'abast mes ampli 

on es verbalitzava un deis elements essencials de la fimció de les intel-lectuals, i en 

especial de les escríptores, en aquell moment (i la data —fináis de 1927— és un element 

a teñir en compte): l'enUa? amb el públic, el pont efectiu entre consum i alta cultura. 

El col-laborador de La Publicitat iniciava la columna inscrivint les dues 

traductores en el que anomenava «la nostra élite femenina»,̂ *̂ constituida segons ell per 

pocs noms. Interrogant-se a si matebc sobre quines dones, a mes de Clementina Ardería, 

Caterina Albert i Carme Karr, demostraven «amb Uur constancia [...] una verítable 

vocació literaria», assenyalava una figura els articles de la qual flegia a Art Novell i o. La 

Nova Revista: Mark Carratalá.̂ "̂  Per a Soldevila, 

[...] eswiu endiabladament, amb aquella mena d'embranzida feli? que és senyal 
infel-lible d'un tonperament d'esaiptor i de periodista. 

¡Una corda nova en el nostre petit concert de dames intel-lectuals! Será una 
pena que les seves circumstáncies pavonáis, —de te quals a hores d'ara no tinc la 

305 ttíd. 

^ ídem, «Intel-lectualisme femení», LP, 12-XI-1927; mentre no s'indiqui el contrari, en procedeixen 
tottó les citacions següents. 

^ Maria Carratalá van den Wouver (Barcelona 1899 - ?). Concertisto de piano, musicóloga, traductora i 
dramaturga. Formada a l'Escola Francesa de Barcelona, el 1915 finalitzá els seus estudis al 
Conservatori, segons consta a Diccionario de la Música Ilustrach (Barcelona: Central Catalana de 
Publicaciones, 1927). Fou conferenciant, assessora de música del LCB (on juntament amb Carme 
Montoriol va potenciar les activitats musicals) i responsable principal de les vetllades teatrals de 
l'entitat, que va presidir temporalment. Militant de la Secció Femenina d'AC, constituida el 1932, i 
membre del FUFEC, es va adherir al Congrés Mundial de DOTICS celebrat a París a fináis de juliol de 
1934. Va publicar alguns textos literaris escadussers (un poema i alguns contes i proses) a D'Act i 
d'Allá, Ciutat (Manresa) i Claror, i s'encarregá tant de la crítica musical á'Art Novell com de l'espai 
corresponent de La Nova Revista. També va coMaborar puntualment en altres periódics. Per a mes 
informacíó, V. 1.3.2.1 i 1.3.2.3. 
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mes vaga idea— ia obliguin a arreconar la Uteratura o sois a dedicar-s'hi a estones 
perdudes. Té pasta d'escriptora profesional. Amb una mica d'ajtrenament — 
potssr sense entrenamsHt i tot— fóra capaf de mantenir «na rébrica quotidiana en 
un diari; en «na paraula, sembla perfectament capay de guanyar-se la vida amb la 
ploma ais dits, 

Aixd no és cap ideal? Per a la majoria de les dones, no, evidentment. No ho és 
ni convé que ho sigui. Perd tot i la petitesa del nostre món literari, cree 
imprescindible l'existéncia d'un nucli femení, no sois desvetllat, sino inteMectual, 
que serveixi de vincle vigent entre la selecció i la massa, que siguí una mena de 
substitució austera i imperfecta deis vells salons on la ínteMigéncia i Felegáncia 
bescanviaven llurs presents. 

La consideració positiva de la musicóloga combinava dues variables: 

individualitat i coMectivitat. L'autor apreciava el talent de Carratalá no solament com a 

valor personal i específic, sino també per l'aportació que representava al conjimt de la 

inteMectualitat femenina—qualitat i diversitat— i dins d'aquesta, a íes lletres catalanes. 

El potencial professional de fescriptora era entronitzat en el marc de i'esfor? general 

deis literats, ja que el convenciment que les dones tenien una altra fimció social essencial 

(una idea implícita en l'afirmació de la inconveniencia que la majoria aspiressin a la 

professionalització literaria) en limitava la preconització. Ates que aquell afeny depenia 

directament de la fccació d'un públic ampli i estable i que les dones n'havien esdevingut 

un sector rellevant, les autores podien exercir un rol crucial en l'aproximació de 

producció i consum. Les cultures europees ho provaven a bastament, i Soldevila va 

demostrar-ne una lúcida conq>rensió.^°' L'escriptor considerava imprescindible 

l'existéncia d'un nucli femení inteMectual perqué aquest era una via provada de creació 

d'un mercat —un mitjá per ais autors catalans d'esdevenir professionals de la literatura 

grácies a l'assentanient d'un gruix de consunadores i consimiidors que les escriptores 

tenien (si mes no d'entrada, per ^nitat, complicitat, novetat, curiositat, moda, etc.) 

molta mes capacitat per captar o seduir— i, de manera mes general, una condició sine 

qua non de la normalitat i ia modemitat culturals. 

La traducció de les Heroides i les mateixes personalitats de Saavedra i Trepat 

un deis priniers signes remarcables d '^uest segon aspecte, i no resulta estrany, 

conseqüéncia, que, a mes de prestar-hi una atenció important, la crítica ho manifestés 

Ja s'han citat, en f apartat s^a« el pábíic, dlwra® afirmaciois que wsjlten aístd-iaes en 
aquest sentit. En el fragment, aquesta consciéncia qaeáa. enunarcada dins d'unes cOTtcepcions 
literarioculturals evidents en la darrera frase (on la referencia al substitutiu «austen) i «imperfecte» deis 
salons esdevé diáfena). 
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exphcitament i hi atribuís una significació concreta?"' Manuel de Montoliu, per exemple, 

veía el llibre com un fi-uit del millorament en la formació femenina: «La paríicipació 

activa d'aquestes dues cultíssimes representants del nostre món femení en l'erudita tasca 

que la nostra benemérita Fundació Bemat Metge está realitzant amb la traducció i edició 

crítica deis clássics grecs i llatins, parla amb viva eloqüéncia del notable aven9 acomplit 

en pocs anys en l'educació inteMectual de la dona catalana»?'" Rossend Llates havia 

introduit un element mes especificatiu deu dies abans: «Les dones, a Catalunya, ja pot 

dir-se que s'han integrat del tot en el nostre moviment cultural. Ahir eren vensos, 

quadrets en prosa; avui son treballs d'emdició humam'stica»?" Octavi Saltor, des de 

Ciutat, va asseg\u"af directament que «l'associació de dues joves valors femenines a les 

tasques de la Fundació, representa ja una plena normalitat, una superació gentil, en el 

febíuc i responsable treball de les seves versions».̂ '̂  Amb anterioritat, un editorial d'El 

Dia havia agermanat la circumstáncia que dues dones haguessin traduit Fobra ovidiana 

amb im parell de noticies equivalents en Fámbit del dret, i la conclusió —que arrodoneix 

el sentit de les declaracions deis crítics de La Veu, La Ñau i la revista manresana— era 

que aqüestes manifestacions posaven «el nostre país i la nostra vida inteMectual al nivell 

europeu d'avui, on la vida de la cultura comporta una perfecta convivencia de sexes en 

les tasques de Fesperit».^" 

La «perfecta convivencia de sexes en les tasques de Fesperit» fou assumida, en la 

Catalunya de preguerra, com una contingencia inexcusable i pertinent. Així ho demostra 

Faccés de les dones a institucions de prestigi, com k Fundació Bemat Metge o FAteneu 

Barcelonés, el qual els havia estat oficiahnent vedat fins que el 1929 es va plantejar k 

creació d'una Secció Femenina «on k dona de lletres [...] trobí un centre comú de 

A part de constar en tots els balanjos globals de l'activitat femenina de l'any, l'obra fou 
específicament comentada en mes d'una desena de CoMaboracions periodístiques; si bé és cert que 
aquest ressó era degut a la iniciativa cultural que l'avalava (la tasca de la Fundació Bemat Metge), els 
termes de les valoracions son significatius. 

'̂̂  M. de Montoliu, «P. Ovidí Naso. Heroides. Text revísat i traducció d'Adela M.* Trepat i Anna M." de 
Saavedra ("Fundació Bemat Metge")», £FC, 29-XI-1927 [matí]. 

R. Llates, «Ovidí, Fero/ífej», ZAT, 19-XI-l927. 

Octavi Saltor, «Ovidí en cátala», CI, n. 15 (octubre-desembre 1927), 170. 

^"«Editorial. La ínteMigéncia i la feminitat», £ 0 , n-XI-1927. 
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contacte i una for^a per ais seus interessos espirituals i materials»?''* La dinámica 

concreta n'il'lustra igualment les resisténcies —evidents en el retard de la incorporació i 

en el posterior manteniment de la minoría i la subsidiarietat participatives—fruit del 

procés de transido i de la pervivéncia del sistema tradicional deis valors de genere. La 

intervenció de la dona resultava ineludible i óptima des de tots els punts de vista (des 

deis mes interessats fins ais mes honestos, des del pragmatismo mes fi-ed fins a la 

convicció profimda, amb totes les combinacions i interferéncies entre els tins i els altres); 

la seva sanció perpetuava la bandera de la feminitat en el marc del feminisme ben entes i, 

en conseqüéncia, la seva relatívitat quantitativa i quaütativa. En comentar la traducció de 

les Heroides, Doménec Guansé ho deixava ciar: 

El datr&t volum de la fundació Bemat Metge — H e r o i d e s , d'Ovidi— ms ve 
amb un doble aroma de feminitat. Una doctora i una poetessa jovaiíssimes —Adela 
M. Trepat i Arma M. de Saavedra—son les autores de la traducció. [...] 

Amb llur traducció, elegant i delicada, Anna M. de Saavedra i Adela M. Trepat 
—els noms de les quals mimen aqu^ts dies els articles [...]— venen a sumar-se a 
l'estol de te «criptores catalanes: ^ o l no gaire nombrós, cal reconéixer-ho, pero 
verament exquisit. La seva aportació, en ccmjunt, a 1^ nostres lletres, & el de la 
delicadesa i el de la feminitat. Paiseu, només, en els noms de Clementina Arderiu, 
Maria Antonia Salva, Teresa Vemet... 

A nosaltres — v̂olem dir al que escriu aqüestes ratlles— decididament 
feministes, ens plaxi, pero, de trobar aquest matís de feminitat en l'obra de les 
nostres escriptores. És un matís que voldriem veure sempre, en el fons de tote els 
trd>alls que empraigués la dona: en la manera de fer-los, d'executar-los, si mes 
no?'' 

Quan Fescriptora Carme Karr va dedicar la secció «Dones del dia» a les dues 

traductores, la seva presentació no oferia cap dubte en el matebc sentit. Bellesa, gracia, 

elegancia, gentilesa, esveltesa, discreció, alegría, joventut i modemitat eren els termes 

Ever, «Inaugurado del curs a l'Ateneu. Pere Coromines i l'Ateneu Barcelonés», LN, 27-X-1929. La 
data és significativa tant del fet que el fenomen de l'accés de la dona a la cultura ja havia pres xma 
importancia inobüterable com de la reorganització sociocultural que la previsió de la próxima 
proclamació de la República, amb el que havia de representar, va suposar. 

Saavedra i Trepat foren les úniques dones entre tote els traductors de la Fundació, i hi publicaren 
solament dos treballs (encara que el segon té tres volums). L'ámbit de les bibliotequs proporciona un 
altre exemple del fencmen, praxpié la deísminació oficial del sexe femení per al persoiial deis centres 
populars contrasta amb el cas de la Biblioteca de Catalunya: «era la biblioteca nacional i d'investigació i 
consegüentment havia de ser dirigida i organitzada per emdits, per homes de formació universitaria, 
generahnent humanista, especialistes en unes árees determinades del coneixement. És ciar que oitre el 
personal de la Biblioteca de Catalunya hi figuraren dones áss del primer moment, pero hi realitzaven 
tasques mes auxiliars i s«ise responsabilitat directa; {...] treballaven sota les ordres d'altres persones — 
homes—amb carrees mes alte» (Estiviil 1992:65-66). 

Doménec Guansé, «Feminisme i feminitat», LN, 23-XI-1927. Remarquen la combinació de feminitat 
i joventut que el crític duia a terme i l'émfesi que posava en aquesta darrera condició. 

131 



que Karr els aplicava en la visió del passeig fins al lloc de la conversa. El posicionament 

de l'entrevistadora, subscrit per les interviuades, parla per eE matefaí: 

—Els temps han canviat per a la dona catalana —els diu—. Si algú deis meus 
avantpassats, ridiculitzador de la dona "bas-bleu", pogués veure-us al costat de la 
vostra obra tan seriosa, tan polida, tan plena d'honradesa litairia, otea d'erudició i 
d'estudi, vosaltres, tan boniqu^, tan somrients, tan finament femenines... 
Expliqueu-me, valentes amiguetes... [...]. 

—Tenim joventut, ganes de treballar, fe, entusiasme... —diuen—. Ara 
marxarem cap a Madrid a TExposició del Llibre Cátala. En tomant... En tomant... 
Oh! 

L'acollidora saleta, plena de vells records, sembla tota rejovenida per la veu 
fresca, alegre i pura d'aquelles encisadores donzelles qui parlen de l'esdevenidor 
amb la rialla al Uavi, l'esperan9a en la mirada, amb una emoció corprenedora i 
enamianadissa. 

El demá, per elles qui no taien raicara mig segle entre totes dues, és una porta 
d'or ben esbatanada, vers la qual s'encamúiai, el cor alat, les mans 
germanívolament Iligades, piones de fe, d'entusiasme, d'alegria, de «ganes de 
treballar», en un mot, plenos de l'amor per Catalunya que les empeny, 
prometedora. 

Oh baiaurada joventut femenina de la nostra térra, la qui com Anna M. de 
Saavedra i Adela M. Trepat, [...] avan§a en la vida p » un noble i bell ideal! Ets 
l'esperanga d'una nova i fecunda feminitat!'" 

Saavedra i Trepat, que s'havien conegut a la miiversitat i que no era la primera 

vegada que col-laboraven,̂ '* van dur a terme un altre treball, temps després, també per a 

h. Fundació. La seva versió deles Metamorfosis d'Ovidi hi fou editada en tres entregues 

entre 1929 i 1932.^'' Pero amb moh menys ressó i sense massa insistencia en l'adaptació 

' " Carme Karr, «Anna M. de Saavedra, Adela M. Trepat. Traductores d'Ovidi. Fundació Bemat 
Metge», LVC, 3-XII-1927 [vespre]. Trepat va afirmar, posteriorment, que el feminisme era un problema 
mexistent i, interrogada sobre si la seva trajectória no n'era ima manifestado, va declarar: «He estudiat, 
he cursat una carrera, he desemotllat una tesi de doctorat, he fet unes oposidons... I bé, qué? ¿Hi ha cap 
lid divina ni humana que s'hi oposi, ni tan sois cap rao d'tMrdre natural? Evidentment, no. Si no hi ha 
cap rao que s'hi oposi, a qué ve el fer campan>^ per obtaiir alió que ningú no ens ha pres? Ni tan sois 
per la formació de la familia és obstacle, puix a Alemanya he vist sovint el cas d'un matrimoni deis que 
aquí en diem exemplars i en el que ell és un distingit advocat, per exemple, i ella una doctora en 
medicina ben acreditada» (J. Vayreda, «Una Doctora catalana. Catedrática d'Institut», IM, n. 11 (20-
VIU-1930) [17]); la concíusió de l'entrevistador era que «reahnent, amb la grádl figureta de la doctora 
[...] Trqpat, pensan que podrá framar-se una llar ben feli5 i bm catalana». 

En I'entrevista de La Veu, Karr explicava que el seu primer treball conjunt (un article de Gilbert K. 
Chesterton traduít per Trepat i presentat per Saavedra) es publica en un diari de Tarragona. 

V. P. Ovidí Naso, Les Metamorfosis. Text revisat i traducció de Adela M." Trepat, Doctora en 
Lletres, i Arma M.» de Saavedra, Lliccnciada en Lletres. 3 vols. (Barcelona: FBM, 1929, 1930 i 1932). 
Joaquim Balcells s'hi consignava com a r^praisable de la revisió; les autores, en la introduoiíó, agralm 
novament el seu ajut, el de Caries Riba i, també, el del Dr. Rubio i Lluch. En el tercer volum, entre les 
obres en preparació, s'anunciava Himnes homérics en versió de R. Guastalla, Pero Bosch Gúnpera i 
Anna M. de Saavedra, que no va arribar a sortir; el llibre de 1932, dones, clou la coMaboració editada de 
les dues traductores amb la ínstitució. 
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catalana, en el sexe de les traductores o en la relleváncia del que pogués representar. 

Tomás Garcés va fer només una referencia puntual a la comprensió de l'autor liatí que la 

traducció destil-lava i a l'óptima resolució de la preocupació estilística ovidiana —com 

ocorria en les Heroides— «en gracia dringant».̂ °̂ Manuel de Montoliu va elogiar la 

iniciativa de trasUadar al cátala una obra cabdal, una de les matrius de la literatura i la 

cultura europees, i en va lloar el resultat práctic; solament de passada, amb la retórica 

típica del cas, qualificava les responsables de «gentüs humanistes» i «distingides 

traductores».̂ '̂ Josep M. Casas i Homs es va limitar a anotar la referencia en 

Fencap9alament de la seva recensió, i no hi va dedicar ni un mot.̂ ^̂  

Les raons d'aquesta diferencia de recepció eren diverses. L'interés en la qüestió 

femenina no havia desaparegut, pero ja hi havia forga roes intel-lectuals en actiu en 

diferents camps que el 1927, cosa que, a part d'exigir una diversificado i una priorització 

estimatives, eliminava tant el component de novetat com la necessitat de l'estímul i de la 

valoració constants: s'havia assolit una certa normalitat que eximia de la remarca i la 

reflexió a la mínima ocasió. Les circumstáncies polítiques i culturáis que es van anar 

produint des de fináis deis anys vint, a mes, van modificar els termes de Fatenció; peí que 

fa a les primeres, la imminéncia de la proclamació de la República, i sobretot la seva 

institució definitiva i les reformes legislatives que va comportar, van posar damunt la 

taula altres temes urgents, en especial Fexercici del sufimgi per part de les dones. El 

rearmament ideológic progressíu deis sectors reaccionarís, que van percebre el govem 

república com una amenaza, és un deis vectors explícatius de les preses de posició 

reiatives al feminisme que van teñir lloc i de la seva reformulació explícitament 

política.̂ ^^ Les ressenyes de Les Metamorfosis que van aparéixer a Revista de Catalunya 

i a. El Mati, les quals van introduir el contrapunt genéric en el panorama d'tma atenció 

crítica forga pobra, evidencien respectivament la continuitat de l'apreciació culttiral i la 

radicalítzació de les actituds envers el paper social de la dona quan se 1Í vm obrir camins 

oficiáis d'autonomia i independencia. 

T. G. [Tomás Gm-cés], «P. Ovidi Naso. La metamorfosis. Yol 1. Text i traducció d'A. Maria Trepat i 
A. M.» de Saavedra», i P , 17-X-1929. 

M. de Montoliu, «P. Ovidi Naso. Les Metamorfosis. Vol. i. Traducció d*Adela M.* Trepat i Anna M." 
de Saavaira ("Fundació Bemat Mtíge")», LVC, 13-VI-1930 [matí]. 

C. H. [Josep M. Casas i Homs], «P. Ovidi Naso. Les Metamorfosis. Text revisat i traducció d'Adela 
M. Trepat i Anna M. de Saavedra. Volum ra. Fundació Bemat Metge», LVC, 7-IV-1933 [vespre]. 
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Eduard Nicol obria el seu comentan amb ima consideració enquadrada en 

l'establiment d'una doble tradició: la humanista i la femenina, Abans de valorar 

positivament l'obra i la tasca de Trepat i Saavedra, l'autor esmentava la continuitat de 

1'interés per Ovidi a les terres catalanes i I'existéncia deis precedents amb qué comptaven 

les traductores, elles matebces esdevingudes ja punt de referencia: «L'humanista cátala 

que a Madrid apareix amb l'escut de Roe Guinart [.,.] ja comentava un dia que no era 

nou a Catalunya el cas de la dona humanista. Ho deia a propósit d'Anna Maria de 

Saavedra i Adela Maria Trepat, traductores d'Ovidi al cátala, i recordava —per a 

nosaltres descobria— Juliana Morell, barcelonina que morí monja a Avinyó i estigué 

relacionada amb humanistes enúnents del seu temps».̂ '̂' L'entrada no era gratuita: a part 

de posar de manifest el procés de recuj^ració, revisió i recreació de k própk historia 

literariocultural que també va afectar les escriptores, s'hi palesava el paper cku del 

passat en Tesfor? d'equiparació de la cultura catalana a les europees. La reivindicació de 

les figures femenines anteriors i contemporanies prenia, en aquest context, un ciar sentit. 

Pero topava de fi-ont, simultániament, amb les prevencions davant del protagonisme 

femení en la vida pública, que les liéis republicanes i l'evolució social que potenckven 

van accentuar entre els grups mes conservadors. 

La ressenya del diari católic hi remetk de manera directa. F. Xavier Isart, després 

d'akbar sense pal-lktius k introducció de les traductores al primer volum i k versió que 

s'hi oferia del text Uat̂  es permetk el que anomenava «una senzilk advertencia»: «No 

seria ocios que, d'ací endavant, obres com les Metamorfosis d'Ovidi no fossin posados 

en mans femenines. No és que ens sembli precisament escándalos, pero el contrari fóra 

mes escaient, sobretot tractant-se d'una institució tan seriosa com k Fundació Bemat 

Metge».̂ '̂ Si el treball de Trepat i Saavedra i sembkva irreprotxable, l'observació final 

només pot justifícar-se en el marc d'un prejudici sexual que k darrera fi-ase delata: 

l'equiparació entre l'home i les tasques d'importáncia, d'una banda, i entre k dona i les 

feines de grau menor, de l'altra. El binomi jerarquic vida pública I domesticitat hi era 

Respecte de les circumstáncies culturáis, V. n.3.2 i II.3.3. 
'̂ '* E. Nicol, «Ovidi Naso, P.-. Les Metamorfosis (vol. n) . - Per Adela Mfaria Trepat i Anna María de 
Saavedra.- Fundació Banat Metge.- Barcelona, 1930», RC, n. 68 (abril 1931), 370. El crític es referia 
respectivament a Lloren? Riber (que usava el pseudónim Roe Guinart) i a la filia del tenqua: barceloní 
Joan Antoni MOTOII, nascuda a Barcelona el 1594, doctora en Ciéncíes i Lletrra, d'una gran fama en la 
seva época i que morí a Proven9a el 1653. 

F. Xavier Isart, «Fundació Bemat Metge. Les Metamorfosis d'Owiái», EM, 4-III-1931. 
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subjacent: no es podia ignorar la marxa del temps i s'havien d'admetre certes incursions 

femenines en els camps tradicionalment reservats ais homes, pero el prestigi d'una 

institució com la Bemat Metge i el grau de professionalitat i de protagonisme que la 

tasca de Trepat i Saavedra hi representava exemplificaven un procés que determinats 

sectors velen ja com a excessiu; especialment, sota un régim govemamental que, amb la 

nova legislado, en feia trontollar dos deis pilars ideoldgics: la religió i la femília 

tradicional. En la polarització política cada vegada mes extrema de la societat catalana, la 

contraofensiva dretana els va convertir en la bandera d'una reorganització en qué les 

dones van teñir un paper principal. 

A desgrat de les limitacions i les barreres, pero, la dona eslava accedint a uns 

espais de professionalització i assolia un grau d'inserció institucional i de reconeixement 

públic sense precedents, en conjunt, en la historia de la cultura catalana. Dins del món de 

la traducció, els casos de Maria Perpinyá, Carme Montoriol i Maria Teresa Vemet en 

son també significatius; en la seva vinculado, per exemple, a projectes editorials, ja que 

totes tres es van integrar en el col-lectiu de traductors d'Edicions Proa, empresa per a la 

qual van traslladar al cátala obres de primer ordre. Perpinyá es va encarregar de la versió 

de Les aventures de Poket,áe Claude Ro6n, apareguda a la Bibfioteca Grumet (1929); 

Montoriol, de la de Daphne Adeane, de Maurice Baring, a la serie Els d'Ara (1931); 

Vemet, fínalment, de les de Noctum, de Frank Swinnerton (1932), i Dues o tres Grácies, 

d'Aldous Huxley (1934), a la Biblioteca A Tot Vent (Serie Estrangera).^^* Els resultáis 

d'aquest treball foren majoritáriament elogiats per la crítica en dos sentits: l'aportació 

d'aquests Ilibres al panorama cultural del país i la qualitat de la feina de les 

traductores.^^' Vemet, tanmateix, va limitar l'activitat a les dues noveHes angleses i a 

La premsa va anunciar que Perpinj^ preparava les traduccions de Le petit chose i de Safo, de Daudet, 
per a la Biblioteca A Tot Vent, perd els projectes no van arribar a bon port; la segona es va publicar a la 
coMecció, el 1932, tradulda per Joan Ari&s, mentre que la primera va aparéixer a la Biblioteca Literkia, 
de la Llibreria Catalónia, en va^ió de Lloren? Ribo:, el mateix 1929. Les de Dapfme Adeane i Noctum 
ja estaven Uestes l'estiu de 1930 (v. «Vida LitarMa. Autors, Ilibres, projectes», LVC, 21-VUI-1930 
[vespreD, pero se'n va ajomar l'edició. 

^" La traducció de Noctum fou objecte de retrets en un comentari aparegut a L 'Opinió (v. «Les Lletres i 
el Teatre. Notes i noticies. Les Edicions Proa», LO, 28-VII-1932), pero la lloanga caracteritzá la resta de 
ressenyes, tant d'aquesta versió com de les altres; v., per exemple i respectivament, Joan Sacs [Feliu 
Elias], «Llibres d'art», LP, 6-VIII-1930; Maurici Serrahima, «Daphné Adeane», EM, 12-IV-1931; A. 
Esclasans, «Literatura. Frank Swinnerton», £CG, n. 3287 (23-VII-1932), 304-305, i «Les Lletres. 
Llegint... Dues o tres Grácies», LH, 30-III-1935. Per a una consideració de Noctum des del punt de 
vista deis perqués de la selecció del títol a Proa i del context de la noveMa catalana, v. Coll-Vinent 1999. 
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alguns poemes escadussers (en part perqué gaudia d'una renda que li permetia dedicar-se 

a la cultura —a la música i a la literatura— sense necessitat de cercar altres mitjans de 

subsistencia)?*^* Montoriol i Perpinyá, en canvi, l'exerciren mes ámpliament i amb uns 

rédits ckre en complement amb altres practiques. 

Carme Montoriol s'havia donat a conébcer feia temps com a concertista de 

piano també havia comengat a escriiu-e algtmes poesies i contes esparsos vers el 1920, 

pero no va obtenir projecció definitiva fins el 1928, amb ima versió de Somets, de 

William Shakespeare.̂ ^" La traducció, segons expücava en la introducció de l'obra i en 

una entrevista, havia estat una afecció personal encoratjada per Pompeu Fabra, a un curs 

del qual va assistir a la Universitat de Barcelona.̂ '̂ El llibre, resultat d'aquest 

encoratjament, fou considerat l'estrena oficial de l'autora en el món Eterari. Al mes de 

jimy, per exemple, el magazín dirigit per Caries Soldevila incloía una nota, dins d'un text 

relatiu a les produccions d'aparició recent, que resava abd: «esmentem els Sonets, de 

Shakespeare, trMuKs amb incomparable fidelitat i gracia per Ciarme Monturiol, la 

intrépida que tria per debutar en les nostres lletres un exercici de gran envergadura>y.̂ '̂  

El debut no podia haver estat mes fevorable: l'escriptora fou entrevistada per a «La dona 

i la poesía», de la página femenma de La Veu de Catalunyaf^^ en sortiren notes i 

ressenyes en nombroses publicacions (La Ñau, La Publicitat, La Dona Catalana, La 

Nova Revista, La Paraula Cristiana, La Vanguardia, Taula de les Lletres Valencianes, 

L'autora va traduir, també, algunes poesies de l'anglesa Christina Rosseti per a D'Ací i d'Allá, p«d 
res mes; no va ser fins a la postguerra que es va dedicar a la traducció per raons economiques. 

V. «Página Fonenina de La Veu de Catalw^a. La Dona i la Poesía. Carme Montoriob>, LVC, 7-VII-
192g, i Anglada 1988:59-61. 

Els Sonets de Shakespeare. Traducció completa de Carme Montoriol Puig. Próleg d'Alexandre Plana 
(Barcelona: Llibreria Verdaguer, 1928). Algunes composicions van ser publicades a Ciutat (Manresa), a 
Joia (Badalona) i a Za Nova Revista en els primers mesos de l'any, just abans o poc després de 
l'aparició, al mar^ del títol. 

V. rspectivamoit C. Mtmtoriol Puig, «Brois mt^ d'introducció a la traducció completa deis sonets 
de Shakespeare». A: Els sonets de Shakespeare, op. cit., 21-22, i R. Pei, «La poetKsa Carme Montoriol 
i Puig ens parla de la seva traducció en bloc deis sonets de Shakespeare», LN, 6-1-1928. P a a 
I'assisténcia de l'escriptora al curs en el marc d'uns interessos lingüístics i culturáis nascuts en el si 
d'una femília d'ambient intel-lectual, v. Fransitorra 1983 (que propía'c{<Hia una visió gmaal de la 
biografía, de la figura i de l'obra de Montoriol). L'admiració per Fabra ha quedat consignada en 
l'aidrega del volum: «AI mestre Pompeu Fabra amb la mes gran devoció i afecte». 

"^<La florida de l'art», a4i3/l, n. 126 Quny 1928), 218. 
V. «Página Femenina de La Veu de Catalur^a. La Dona i la Poesía. Carme Montoriol», art. cit 
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etc.), i crítics com Manuel de Montoliu o Tomas Garcés en van parlar en termes molt 

positius.^^* 

La carrera teatral, narrativa, periodística i d'activista sociocultural desenvolupada 

per Montoriol va quedar positivament marcada per aquest éxit imcial,̂ ''̂  que la va inserir 

per via doble en fesfera de Falta cultura. En primer lloc, en la brmca de la tradició 

shakespeariana de la literatura catalana, en part perqué la fita primigenia va teñir una 

continuítat (sigofficativa) en altres versions (les de Cymbelim i de Twelfth-Mght; or, 

What Jou Wülf^^ i en drverses conferencies m\m el dramaturg mglés?" els articles 

sobre Shakespeare al nostre pafe o sobre les relacions literarioculturals entre Catalunya i 

Anglaterra que Fesmeutaven, ja en el període, van comentar a incloure indefectiblement, 

aí costat de Magí Morera i Gdfcia o d'altres traductors, el seu nom,'^^ L'entrada en les 

lletres nostrades tenia, en segon loe, una dimensió directament ligada al sexe de 

Fautora; a La Veu de Catalunya, la primera noticia de Faparició del Ilibre desplegava un 

elogi de k traducció sobre el rerefons de fes qualtats de poetessa i pianista de k seva 

re¡^nsable, i es tancava amb la segQent declaració: «Amb aquesta versió Carme 

Montoriol queda briUantment incorporada a k Plékde femenina de les nostres lletres 

actuáis, tan nombrosa i admirable».^^^ 

^ Per ais coni^taris Ms dos autors, v. M. de Mmíoliu, «Els Smets tfe 'SkaMspeare. Traducdé 
completa de Carme Montoriol W ^ > , LVC, 18-IV-1928 fmatf^ i T. Garc», «Bis Sonéis de Sh^espeare 
en cátala», LP, n-rV-1928. Armand Obiols fou Fúnic que va expressar un judici dptim pero matisat, 
que assenyalava un problema general: «La versió de Carme Montoriol és una bona versió i una IIÍ5Ó de 
tenacitat. Pero és una vasió que la poesia —deessa esmunyedissa!— ha desertat una mica, deixant-nos 
alguns versos bells, alguna esparta plena d'equilibri i, a fi de comptes, l '^quema del drama» (Armand 
Obiols {Joan R-atJ «Els améis de Shdcespeare, traéucció de Carme Montoriob, M, lO-V-1928). 

L'autora fou coneguda, a partir d'aleshores, com la traductora deis Sonéis de l'autor anglas. 
L'atenció crítica a la seva tosca i a la seva producció posteriors sempre hi va fer ni que fos una rápida 
referencia. 

'^*V.notra43SÍ436. 

Per al LCB, ea va fir una sotats la vida i solre f dsra de f a n t a (m tr® sssions a FAteneu 
Enciclopédic Popular) els dies 16,20 1 23 de novembre de 1931 i una altra, aquesta vegada el 6 de mar? 
de 1934, sobre la segona pe9a teatral anotada. 

V., mtee altres, Octavi Saltor, «Shak«p€are en caíala», M>, 13-VI-1929; M. M. p a r i a Ma«ení | 
«Catalunya i ím lletr® angte^>, RE, xxi (gener-Juny 1935), 45-41, i Ramcm Esquerra, «Shakespe»e a 
Catahmj^ , OT, X A ( ^ ^ - j u a y 1935), 78-11L 

F., «Els Sonets de Shakespeare tradults per Carme Montoriol», LVC, 16-111-1928 [matíj. Ja durant la 
guerra, Montoriol va traduir també No passaran, d'Upton Sinclair (una edició del Comissariat de 
Propaganda). 

" ; ' 137 



Aquesta «pléiade femenina», tot i que no era ni tan norabrosa ni tan admirable, 

comentava a teñir un cert gruix i interés. Vers les dates en qué Montoriol saltava a 

primera línia d'actualitat amb els Sonets, diverses escriptores de rellevancia posterior 

estaven fent passes diverses per donar-se a conéixer; Maria Perpinyá n'era una. 

Inicialment coneguda com a poetessa, Perpinyá va diversificar molt avmt el seu radi 

d'acció mitjan9ant l'activísme polític i sociocultural, el periodisme, la literatura infentil, la 

prosa i la traducció. En aquest darrer camp va treballar, a mes de per a Edicions Proa, 

per a Editorial Políglota (la seva versió de Remordiment, de Jeanne de Coulomb, va 

sortir a la CoMecció Blava el 1930); per a la Biblioteca Horitzons d'Editorial Balmes (el 

1930 se n'anunciava £/ baptisme de Pauline Ardel, d'Émile Baumann, que no va arribar 

a editar-se),̂ ® i per a algunes publicacions periódiques: va traduir poemes de Juan de 

Arma2a (pseudónim del xilé Alfonso Bulnes) a La Nova Revista i nombrosos textos de 

diversos autors a J?/Maí/. 

La seva coMaboració en el diari católic, de fet, va anar molt mes enllá de 

l'ocasionalitat: incorporada a la redacció des de la creació del rotatiu, M féu un volum 

úigent de coMaboracions; sobretot a partir de 1930, en qué, al costat de la de les 

seccions femenines al seu carree, va assumir la direcció de la «Págiim deis infents», on va 

agermanar la traducció i el genere infentil. La secció no feia sino formalitzar la feina de 

l'empordanesa en un altre deis espais del sistema literari; aquest espai, com el de la 

traducció i el del teatre, delata els línnts de la contribució de les escriptores, els perqués 

de la constant valorado de qué foren objecte i la importancia innegable d'algunes de les 

seves aportaciom — l̂a de Lola Anglada, en aquest cas, molt especialment. 

3.2.2. La minsa producdó per a nens: Texcepció de Lola Anglada i la relació entre 

dona» literatura i infóncia 

A principis de segle, a Catalunya s'havia comen$at a sentir la necessitat d'una 

activitat literaria i cultural dedicada al sector úifentil, la formació del qual era percebuda 

^""V. Lluch 2000:87-89. 
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com a fonamental?'*̂  Una resposta efectiva —significada entre altres coses per la revista 

En Patufet (1904-1938), la producció d'alguns autors (Josep M. Folch i Torres en 

primer terme), els Espectacles per a Infants i diverses iniciatives editorials— féu que el 

1918 es pogués parlar d'im mercat estable que mantenía una demanda continuada, i que 

a fináis deis anys vint fos constatable una óptima transformació en el mapa de l'oferta en 

cátala. El 1928, en efecte, s'afirmava que «la nostra literatura infentil ha esdevingut un 

deis generes mes rics i variats de la nostra publicació».̂ '*̂  

El període república, amb la nova situació política que va suposar i les 

conseqüéncies corresponents en Fámbit de l'educació, va afavorir sobretot, pero, «la 

producció i la difiísió deis Ilibres de lectmra escolar»?*^ la literatura d'entreteniment va 

sofiir lüía certa crisi, una de les causes de la qual semblava trobar-se en la minvada 

atenció que les plomes del país hi dedicaven. La percepció de la problemática va fer que 

el tema saltes una altra vegada a la palestra pública, cosa que suscita im renoval interés 

(progressivament intensificat fins al final de la guerra) que es va concretar tant en la 

discussió, sovint integradora de demandes de producció, com en respostes practiques 

especifiques.̂ *'* 

De maneres i en moments diferents, el debat va afectar igualment Fámbit teatral 

corresponent. Josep M. Folch i Torres, que el 1916 s'havia posat en contacte amb el 

món oficial de Fescena «quan el Coliseum Pómpela, de Gracia, 11 proposa d'escríure ims 

Pastorets»,^*^ havia esdevingut «un autor professional que estrena tma temporada rera 

Per a una historia general de la literatura infentil en cátala, i concretament de 1904 a 1939, v. Rovira 
1988:427-460. 

Domen»; Guansé, «Fada o artista?», LN, 2-VI-1928. Val a dir que no tothom coincidía amb aqueta 
visió positiva; a propósit de la creació de la coMecció Grumet, d'Edicions Proa, aparegué una nota en 
qué s'elogiava la iniciativa precisament des de la queixa pse la manca de literatura infantil autóctona (v. 
«Vida Literaria. CoMecció Grumeb>, LVC, 16-XII-1928 [matí]) —una opinió compartida, per exemple, 
per Navarro Costabella (v. Roger [Josep Navarro Costabella], «Llibres per a infents», LVC, 10-1-1929 
[matí]). 

'"'Rovira 1988:456. 

Dues mostres respectivament significatives en son, d'un a)stat, la conferencia de María Baldó al LCB 
el 9-V-1933, en qué es llan9ava un réclam ais autors catalans perqué escrivissin per ais infents (v. 
«Cursos i conferencies. María Baldó de Torres a Lyceum Club», LVC, 13-V-1933); de l'altre, l'intent, el 
mateix any, d'A. Muntañola Tey, el fili del fimdador d'Editorial Muntañola (que entre 1916 i 1919, en 
especial, havia fet una espléndida feina d'edició i traducció de llibres infantils), «de reemprendre la 
tasca del seu pare cercant coHaboradors entre els escriptors i dibmxants catalans» (Rovira 1988: 457-
458). P » al cas rellevant de Mercé Rodweda, V. III.4.1.2. 

Rovira 1988:439; la citació que segueix hi pertany igualment. 
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Faltra des de 1918 a 1925 al Teatre Romea i al Teatre Novetats des de 1926 a 1931 [...]. 

És la gran época deis "Espectacles per a iníants" [,„3», un projecte en qué van participar 

també altres autors. Alguns crítics van expressar reserves importants envers els 

productes que s'hi oferten, des de la convicció que calia millorar-ne la qualitat, perqué 

fins aleshores havia prímat, per damunt de tot, 1'interés comercial.'** El juny de 1927, 

abd, Josep M. Junoy havia publicat un comentari on, amb motiu de les representacions 

del Teatre Novetats, feia unes declaracions prou ejqjlícites: 

Les obres i eis actors complisi llur missió amb una bona voluntat evident. 
L'ideal, pero, no ha estat assolit encara. 
[...] Dintre la qüestió del teatre ocupa {...] —o hauria d'ocupar— un lloc, fins a 

cert punt, primordial, el teatre d'infants, millor dit, el teatre per a infents. 
Aquest sector és el sector que mes haurían de smdr. És absmd de considerar-lo 

com una cosa socundMa o d*un interés relatiu. El tssáte per a inñmts és un teatre 
de primera necessitat. 

[...] Han d'ésser una Iligó i una festa albora. Sense que la IIÍ9Ó resulti 
reta-bativa. Sense que la festa resulti massa abassegadora i obsessionant 

No tot han d'&ser princeps, ni fad«, ni reines, ni follets. Aixó, amb «ccé% 
enova i dissol la voluntat. Cal evitar la congestió de la imaginado infentil 

Convé cultivar la rao sense anp&iyer-la cap a Tegoisme. 
Convé cultivar el sentiment sense empényer-lo cap al sentimentalismo. 
El teatre per a infents és una flor que cal cuidar amb un cor amorós i amb uns 

dits delicats. 
Els nostra millors esaiptora, els orntr^í millors artist®;, s'haurioi d'imjKmr el 

deure —refia-pnt d'aquaía manoa les tonptativ^ lloables que ja s'han fet, fins 
ara, en aquest sentit— d'apwtar-hi llur máxim inta-és, d'apcHter-hi llur mes 
escoUida coMaboració.^' 

Una dom havia de generar, uns dos anys de^rés, imes expectatives molt 

concretes en aquest sentit: Lola Anglada.'** 

V., per exemple, A. Carrion, «Romea.- Estiba d'El jardí meraveUós rondalla per a infimts en dos 
ací« i srt quadros, de Lola Anglada», IM, l2-RV-1929. En aqueta problemática es barreja\% ctm en el 
cas del teatre per a adults, el fector de la discutida compettoeia del dnema en l'atracdó del púbHc 

Josep Maria Junoy, «El teatre per a infents», LNR, n. 6 O'uny 1927), 183-184. 

Lola Anglada i Sarrim (Barcelona 1892 - Tiana 1984). Dibuixant i autora especialitzada en la 
literatura infentil, abans de la guerra edita Contes del Paradís (1920), El Parenostre interpretat per a 
infants (1927), En Peret (1928), Margarida (1928), Monsenyor Uangardaix (1929), Narcís (1930) i 
Contes d'argení (1934). A Editorial Políglota, i dins de la CoHecció FoIIet (ns. 1-6), sipiá Clavellina i 
Crisantem, El príncep teixidor, Ametllonet, Estel i floreta, L'herba maleida i El príncep cea, tots 
apareguts el 1933. També escrigué diversos obres de teatre infentil Va publicar contes per a criatures i 
fi*agments deis seus llibres, sovint amb dibuixos, a En Patufet, Virolet, La Ñau, El Matí, Catalunya 
(Buenos Aires), La Veu de Catalunya, El Dia de Terrassa, Oc, Claror i altres. En qualitat 
d'íMustradora, a mes d'mcarr^ar-se de la part gráfica d'obres com Contes £fe les mil i una nits (1925), 
Penrod. actor (1926), Alicia en térra de meravelles (1927) o de la d'alguns volums de la Bibiiotwa 
DamiseMa, les Ronc^lles Populars i les Lectures per a Infents, coMaborá a Joventut Catalana, Llegiu-
me, Jordi, El Matí, Ginesta, Nosaltres Sois! (el periódic indq>endmtista del qual era redactara). Claror, 
etc., i en les edicions d'El Ventall del Poeta de 1929, de 1930 (pels presos catalans) i de 1931. 
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L'abril de 1929 s'animciava que Anglada aviat estrenarla El jardí meravellós?^^ 

Els articles sobre l'esdeveniment delataven un considerable interés directament vinculat a 

Taportació anterior de l'autora i a les esperances que aixó generava: 

AI Teatre Romea haurem d'agrair que ens doni a conéixer, com a comediógrafo, 
la senyoreta Lola Anglada, ben coneguda altrament per les seves realitzacions 
artístiques, i ara fe poc també per les seves realitzacions literáries, amb els seus dos 
llibres En Peret i Margarida, de tanta accepteció. La Lola Anglada s'ha decidit a 
esCTiure per al teatre i el Romea posa l'escenari a la seva disposició per a realitzar 
la seva obra. ¿Qué serk la primera obra teatral de Lola Anglada? 

L'aramci de la seva representació ha desvetllat interés, no ja entre la mainada, 
per a la qual en primer lloc és feta, sino entre els grans. ¿Segueix l'autora les rutes 
afrKsades ja de temps, o bé prova d'aportar algún matís diferenciador? L'opiníó, 
en general, i els critics, especialment, han subratllat l'obra de la Lola Anglada en 
els seus recents llibres En Peret i Margarida, peí seu matís, precisament, perqué 
comporta ima novetat dins la producció literaria per a nens, a casa nostra. Es ciar 
que, amb aquests antecedents, sembla que podem esperar que El jardí meravellós, 
sense tergiversar alió que és el concepte corrent de teatre infentil, assenyalará 
també alguna cosa de matís nou dins el genere. Les impressions que en tenim ens 
decanten a creure-ho d'aquesta manera.̂ '" 

Les afirmacions de l'escriptora en una entrevista apareguda uns dies abans, en 

qué criticava el teatre infantil del moment i expressava la seves idees sobre com hauria de 

ser —en una línia de senzillesa, plasticitat i poeticitat molt próxima a la que havia seguit 

en la narrativa, a En Peret i Margarida—podien fer esperar la volguda inflexió en 

l'escena per a criatures. No obstant aixó, sembla que el canvi no es va produir: malgrat el 

elogis, les critiques de l'obra no van assenyalar que constituís cap renovado; en algima. 

Convidada regularment a actes relacíonats amb els petits (assistí, per exemple, a la festa infentil deis 
Amics de les Arts de Terrassa el 1931), protagonitzá nombroses lectures litaári^ m divers<K ceitres i 
escoles. Fou, així mateix, inspiradora i artífex de la revista La Nuri. Milita a la Unió Catalanista, on 
exercí el Seaetariat d'Acció Cultural i Social; forma part del Comité Cátala del Centenari de Mistral; 
fou jurat del Concurs de Cartells (1929) de l'Obra Maternal, i participa en homenatges com els dedicats 
a l'escultor Josep Ciará (1929) i a la poetessa sabadellenta Agnés Armengol (1930). Per a mes 
informació sobre la trajectória de l'autora i sobre la seva obra, v. Rovira 1988 i, sobretot. Castillo 2000, 
on s'inclou la bibliografía básica sobre Anglada i s'analitzm qOestiwis interessants (la influencia deis 
dibuixants anglosaxons en la aeació de la ü-lustradora, entre altres) en el marc del que és l'estudi mes 
recent sobre l'esariptora de qué tinc constancia; fet sobretot des de la perspectiva artística, conté moltes 
dades biográfiques i historicoliteráries, per bé que també alguns aspectes qOestionables o petits errors 
(per exemple, l'ús del terme noucentisme i l'afirmació que la Campanya pro Amnistía fou iniciativa 
d'Anglada). Es pot consultar, també, AELC [S. d.] [en línia]. 

I s'esmentaven, paraMelament, altres produccions en preparació: El rusc (amb música de Ricard 
Lamote), FoUets (donada a conéixer en ima lectura a carree d'Ambrosi Carrion, a Editorial Políglota, el 
1930) i La parla deis miracles. Si es van representar, cosa que la bibliografia no escatebc (v. Castillo 
2000:121-122), no devien teñir massa ressó, ja que la premsa només n'inftama en qualitat de projectes. 

X., «La dona i el teatre. Davant l'estrena á'El jardí meravellós de la Lola Anglada», LVC, 9-IV-1929 
[matí]. 

V. la conversa C. [Ambrosi CarrionJ «Lola Anglada i el teatre per a infants», LN, 30-III-1929. 
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fins i tot, es va asseverar el contrari i es va lamentar que els literats catalans, en conjunt, 

no provessin d'intentar una transformació prenent exemple del cinema?*^ 

Tot i així, com ha constatat Teresa Rovira, Anglada «és amb Josep M. Folch i 

Torres la figura mes repi^ntativa de la literatura infentil catalana de preguena»?^^ La 

importancia de la narradora resulta evident en ia premsa del període, farcida de noticies 

constants sobre ella S'hi poden resseguir l'atenció generalitzada i permanent envers la 

seva producció, la repetida referencia a l'autora sempre que es parlava de llibres per a 

in&nts, la recomanació recurrent deis seus textos i els comentaris altament positius que 

se'n van fér. Hi va haver, de fet, verbalitzacions explícites de la relleváncia d'Anglada; 

com la de Feliu Elias, que el 1929 assegurava que l'escriptora era, juntament amb el 

creador d'en Massagran, «una valor Hterária inmensa»?'^ 

En Perety per a nens de deu anys i publicat l'any anterior, fou fonamental per a la 

inclusió del seu nom en els primers rengles de les plomes catalanes del ram, perqué fins 

aleshores havm estat estimada esKsncialnKnt com a dibuijsant (l'ofici amb qué es va 

professionalitzar). «Unánimeroent assenyalat com a l'iniciador d'una nova ruta de la 

literatura infantil»,̂ " el volum va provocar sorpresa per la innovació que representava i 

Els termes del greuge eren els segOaits: «El teatre era pie J, al final de cada acte, Lola Anglasto pogué 
sortir a rebre els llargs aplaudiments que li tributa la infentil concurrencia. Es pot, dones, afirmar que 
l'obra ha estat un éxit. Nosaltres, pero, que anávem a veure-la vagament ^peran?ats de trobar-nos amb 
xma renovació del teatre infentil, n'han sOTíit, no áirtm decqjcionaís, pero sí amb te e^jerances 
fellides. És una llástima que els ncstres autors no es decideixin a renunciar d'una vegada a tito aquieta 
poesia «íantissa i sense aire de les fedra, deis cacisos {?], de tot a^est món quiméric i irreal en el qual 
sortosament els in&nts no creuen gaire i que sobretot no guanyarien res de bo a CTCure-hi. És una 
llástima que no es decideixin a portar a l'escena personatge de veres, amb passions i sentíments reals. 
Aleshores sí que veuríem entusiasmar-se i aplaudir de debo la mainada. Perqué aquesta s'interessi per 
una acció, no cal pas que tal acció sigui una íngmu!t3t o una badoqueria. Cal mmé& que siguí una ms» 
una mvsü simple de passions una mica eleaneatals i priínári^ El que s'ha ^evingut al cinsna, amb 
les peMícules americanes, de corredisses, de salts, de persecucions, de Iluita entre el bé i el mal, entre la 
vírtut í el vicí, que entusiasmen els infents, ¿no podría ésser una IIÍ5Ó per ais nostres dramaturgs, perduts 
embadalits en els seus hoscos encisats que semblen no teñir sortida?» (Doménec Guansé, «Romea.- El 
Jordi mermellós, espectaclepa-a infimís, de Lola Anglada», LP, 12-IV-1929). Ni Anglada ni cap de les 
noves «criptor^ no van respondre, m la pregusta, a aquesta dsnanda. A ju^ar per 1 « dadís que 
aporta la prem^ els escaiaris infentils Iss van motivar b ^ poc; a part de la iHustradora, sembla que 
només van fa*-hi una provatura, sense arriter a estrenar. Carme Montoriol (que tenia enllestida El 
castell de la seip a fináis de 1930 —una data significativa tenint en compte que Anglada havia fet la 
seva primera kicuraió en el camp el 1929—) i Victoria Delclós (autora d'un breu monóleg d'intenció 
moral publicat a la premsa el 1935). 

-'̂ ^ Rovira 1988:453. 

Joan Sacs [Feliu Elias], «Pampallugues. Lola Anglada», ZP, 24-1-1929. 

Xavi» Picanyol, «Margarií/a, el nou Ilibre de Lola Anglada», £Ĵ , 8-1-1929. 
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per les seves qualitats, reimrcades des de les esferes culturáis mes diverses?^* A partir 

d'aquest instant, sobretot amb Margarida —el contrapunt de l'obra anterior, adre?at a 

les nenes en una divisió sexual significativa—i amb Monsenyor Llangardaix, pensat 

per a nois i noies, l'autora va anar acumulant éxit rere éxit?^^ 

La voluntat de treballar en exclusiva per a aquest públic fou obertament 

manifestada per Anglada. El gener de 1929, interrogada sobre els seus projectes i sobre 

el pía de la seva coMecció, responia: 

—Tittc moltes ganes de treballar, i treballar per ais infants i prou, A mes deis 
meus llibres, feig iMustracions per diferents editorials d'ací i de l'estranger. També 
sóc col-laboradora de totes les revistes de Catalunya. He dibuixat en totes les que 
han existit d'uns mys en§á. He volgut aportar el meu modíst gra de sorra a tote els 
intents de millorament de la nostra literatura infentil. 

{...] Tinc ganes que siguin molts els llibres que arrenglerin el seu Hom al ccsfet 
ú^En Peret i de Margarida. Com que vuU dedicar-me exclusivament ais infents, 
activaré aquesta biblioteca per tal que apareguin — ŝi és possible— dos volums cada 
any.̂ '̂ 

Sobretot a partir de 1928, dones, l'escriptora va complementar la il-lustració amb 

la creació literaria. Aquesta fou, sempre, indestriable de la tasca primigénk, pero 

Anglada va decidir potenciar-la vistes les possibilitats que oferia i la situació en qué, a 

criteri seu, es trobava en la cultura catalana (un «rudimentari estat»).^^ Grácies ais 

mitjans económics de qué disposava, va poder publicar-se els llibres ella mateija, tma 

En van aparéixer ressenyes i comentaris a Revista de Catalunya, Joia, La Ven de Catalunya, La 
Tramontarle, La Nova Revista, La Publicitat, La Vanguardia, L 'Abella d'Or, La Ñau i altres. 

•'^ Sfflise unes intmcions tan oíplícites com les que demostrarla Maria Perpinyá, Anglada va combinar, 
igual que ella, distracció i moralització, entreteniment i ideología, en la literatura infentil. Des del pimt 
de vista del genere, el perstmatge de Margarida n'és un ciar exemple: es tracta d'una noieta feinera que 
cuina i es cuida de la casa, té una nina a qui aten com si fos filia seva, va a estudi i aprofita les Utgons, 
etc. . 

Tant de recepció com de vmd». El dia que Monsetr^or Llangardaix va sortir al carrer, a les sis de la 
tarda se n'havien venut sis-cents setanta exemplars, i l'endemá passat (és a dir, només en tres dies, per 
bé que en el marc de la campanya de Reís) ja n'havien estat adquirits mes de mil. Margarieh i En Peret, 
que tenien un i dos anys respectivament, van assolir també bones xifi-es: dos-cents volxmís venuts de 
cadascun el primer dia i tres-cents en els següents (v. Llucieta Canyá, «Parlant amb el gerent de 
FEditoriai Políglota», LVC, 4-1-1930 [vespre], i també el «Notician» inclós en la secció on apareix 
l'entrevista). El mar9 de 1930, s'afirmava que aquests llibres havien «batut el récord de l'éxit etütorial 
infentil per Nadal i per Reís» i que Anglada gaudia d'una gran «popularitat entre la mainada i d'un 
honorable prestigi entre els grans de casa nostra [...]» (Doménec de Belhnunt [Doménec PallerolaJ 
«Una conversa amb Lola Anglada», LR, n. 7 (24-III-1930), 6). 

Xavier Picanyol, art. cit. 

Doménec de Bellmunt [Doménec Pallerola], art. cit.; la definido s'inseria en la resposta a la 
demanda de la seva opinió sobre la literatura catalana per a infents. 
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opció fruit d'un descontentament que també va fer públic: «[...] no estic satisfeta de la 

majoria d'editors actuáis. Demanen preus exorbitants i imposen certes condicions que 

van molt poc a favor deis autors. Per aixó he decidit editar-me totes les obres, 

prescindint d'ells en absolut».̂ *' 

El pragmatisme d'una opció com aquesta, delatora de la defensa deis propis 

interessos, i l'estatus professional que va aconseguir,̂ *^ declarat i reconegut per tothom, 

es van combinar amb ima consciéncia social manifestada en diverses ocasions — l̂a qual li 

va valer, per exemple, la quaUficació de «mareta» deis presos del Garraf—que 

contrapuntejava la inquietud cultural peí panorama de les lletres infentils catalanes. Els 

resultáis de l'activitat creativa d'Angkda constituíen una aportado rellevant finit de tot 

plegat, que la determinado efectiva de viure del seu treball no desmereixia en absolut. El 

fet que se la consideres unánimement «fada i germana gran de tots els nens i nenes» de 

Catalunya,̂ ** en una visió altament positiva, demostra la manca de problemática de 

compaginar el benefici individual i el compromís col-lectiu. La professionalització era un 

fi perfectament lícit que, en el cas de les dones, esdevenia signe de feminisme?^* i, en 

conseqüéncia, de modemitat. Com que l'un i l'altra anaven de bracet de la feminitat i de 

la matemitat en el nou model de dona que s'imposava, no resulta estrany que el 

professionalisme de l'escriptora es patines d'unes característiques que, sense amagar-lq. 

J. Povill i Adserá, «L'raperit inftntil de Lola Anglada», Ltf, 17-Vn-1929. 

®̂ Preguntada per Bellmunt sobre si estava satisfeta de la seva professió, ja que «a Catalunya artistes i 
literats es queixen de les retribucions insuficiente», i si havia guanyat moltó diners, l'escriptora responia 
que estava contenta i que «n'he guanyat molts, n'he despesos molte i no he malversat res» (Doménec de 
Bellmunt [Doménec Pallerola], art cit.). 

Així «ra descrito en el pm de la fotc^fia incida a Jmep M. Massip, «Bis indúltate del Garraf Ja 
ens n'han tomat quatre», LR, n. 2 (14-IV-1930) [12J, cosa que remet al fet que l'escriptora va participar 
en la Campan>^ pro Amnistía de les dones: fou una de 1« signante del manifest i fins se li va arribar a 
atribuir la iniciafiva —en realitat de Roser Pino, esposa de Leandro Cervera—, en un error que va 
suscitar polémica i que fou públicament rectificat; també va dedicar els beneficis d'una exposició a les 
Galeries Maragall (la qual va t«ir lloc ente el 19 i el 25 d'abril de 1930) ais mpresonate polítics 
catalans, com anys atoas, amb motiu deis fete de Prate de Molió, havia d^tinat ais exilíate eis rédite de 
díbuixos seus. 

F., «Un nou llibre de Lola Anglada», LVC, 24-V-1928 [matí]. Aqüestes qualífícacions foren 
recurrentment aplicades a I'autora; v. també, per exemple, J. Farran i Mayoral, «Margarida i Lola 
Anglada». LVC, 9-1-1929 [matí]. 

Doménec de Bellmunt, en la conversa repetidament citada, li va adrejar una interrogació, en una 
formulació significativa, la qual va obtmir una resposta prou íMuminadora en aquest sentit: «—Una 
altra pregunta que no pot mancar en un interviú amb una dona que valgui; sou feminista? / —^Míreu si 
ho sóc: treballo i em guanyo la vida per ésser independent» (Doménec de Bellmunt [Doménec Pallerola], 
art. cit). 
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el disfressaven en una certa direcció que els termes fada, germana o mare apunten. I 

amb la seva propia connivencia. En part perqué la idea i el paper básie tradicional de la 

dona quadraven perfectament amb la dedicació artística ais infants, la qual, per tant, 

constituía un camí planer a priori, i en tot cas perfectament adequat, per a la praxi 

literaria, la inserció cultural i la professionalització inaturables de les noves autores. La 

lectura que se'n feia amb relació a la dibuixant i la imatge que va projectar i se'n va 

projectar a través de l'obra —primer com a il-lustradora i després també com a autora— 

evidencien tant el pes com l'aprofitament (el "reciclatge", en definitiva) de la cárrega 

ideológica. Dues valoracions separados per un lapse temporal de deu anys aporten dos 

testimonis impagables del fenomen. 

A principis de 1925, quan encara era coneguda essencialment en qualitat d'artista 

gráfica, una nota de La Veu de Catalunya feia un elogi significatiu d'Anglada: 

Aquest nom és un deis nostres casos artístics femenins mes admirables i 
valuosos. 

De musiqueses, pintores i poetesses ja n'hi ha algunes i de ben notables, pero 
d'artistes que com Lola Anglada quedin tan dona, ja no m tenim tantos perqué 
quasi totes s'entesten, bm equivocadament s^ons I'humil para- de Zéfir, a fer 
l'home. I tanmateix no hi ha res mes enutjós que aixó, ni m& bell en una dona que 
la prulja d'ésser dona de cap a peus. 

Precisament l'éxit de l'art de Lola Anglada rau en aquesta preciosa qualitat. La 
feminitat que traspua de sos dibuixos i pintores, és indubtablement el secret de la 
simpatía que despaten i que els dona una doble valor. 1 encara una altra cosa les fa 
atraients, les bellw i exquisides otees d'aquesta notable artista: llur fentasia que fe 
de l'Anglada una gran íHustradora de Uitees de cont« i rondalles meravelloses. 

Quina gracia i quina espiritual blancor la d'aquells nens i nenes, donzelles i 
angelicons, fades i genicells i pallassos que poblen els seus dibuixos! 

Que ens doni sempre, Lola Anglada, d'aspectes de tota aquesta graciosa 
humanitat; que no se'n separi mai, de sos exquisits dibuixos bellugadissos i 
enjogassats com un scherzo mozartiá, perqué ben pocs com ella ens en poden dir 
totes les joies i les penes d'aquelles figuretes que ella estima tant, totes piones de 
candidesa i de poesia; aquelles personetes i éssers imaginaris i bestioles que ha 
sabut tan bé plasmar mercés a no haver deixat ni un moment d'ésser dona. 

I és que hi ha coses que únicament la sensibilitat femenina les pot copsar.^ 

Quan La Revista, poc abans de la guerra, va publicar una «Galería» de retrats 

breus d'algunes de les principáis personalitats del món artístic i literari cátala, l'escriptora 

hi era descrita amb un símü i en uns termes encara mes diáfans: 

Com la Verge Maria, mare d'infants donzella: els que li nefacen en la blancor 
immaculada del paper; joiells vivents com els arrodonits, plens i joiosts penjolls de 
cireres. Noia feinaa i endrogada, bona minyona, que cura d'un món d'&sers ais 

366 Zéfir, «Lola Anglada», LVC, 14-111-1925 [vespre]. 
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qui ella ha donat vida; espill deis propis infants, per a retomar-nos-el com a present 
per a qué ells s'hi emmirallin i es tomin mes bells del que son, mes bons, mes purs 
per la transmigrado de l'ánima infantina, amorosa, exquisida de la fada creadora 
del món de meravelles que els debca meravellats. Salve, Mater?^^ 

L'ús del referent raariá per a la caracterítzació de l'autora i de la seva producció 

artística i l'equiparació del seu art amb la matemitat per exceHéncia (amb el simbol de la 

seva máxima sublimació) mostrea in extremis la remissió habitual de qualsevol tasca 

desenvolupada per les dones al rol que els estava socialment prescrit, en tm moviment 

d'integració de modemitat i tradició que les autores també van propugnar, vehicular i 

explotar per vies i de maneres diferents. La sintonía que Anglada va ser capa? d'establir 

amb el púbUc —la comprensió profunda del món de les criatures que se U va atribuir a 

partir deis seus dibuixos i textos— era explicada per ella mateixa des del record de la 

propia infancia, sovint amb modestia i mitjan9ant una figurado personal basada en 

l'esperit infantil i la bondat de cor, i no pas en el talent o 1'ambició. La imatge fou també 

creada, absorbida i potenciada per la crítica, i va in^regnar totes les valoracions, 

entrevistes i comentaris relatius a la fl-lustradora.^^^ 

Escriure per ais infánts entroncava per una via o una altra, dones, amb les 

atribucions socials femenines. La trajectória de María Perpinyá ho corrobora. Instal-lada 

a Barcelona a mitjan octubre de 1928, i davant la contingencia de mantenir-se 

económicament, va posar-se en contacte amb El Matí, que encara era solament un 

projecte.̂ *' La tasca al diari católic, on va col-laborar des de la seva primera sortida al 

Joan Pardellans, «Galería. Lola Anglada», RE, xxi Quliol-desembre 1935), 89. 

La resposta que va donar a la pregunta d'un entrevistador sobre la dificultat de la literatura infentil 
en proporciona un bon exemple; «Jo cree que per escriwe per ais infents és necessari que l'escriptor se 
sentí infent. Els meus Ilibre no els he ^crit tots d'una tirada ni els he fet en un determinat nomlffe de 
dies. Han anat sortint de mica en mica, a estones, quan m'he sentit infent com aquells a qui anaven 
dedicats aquests llibres. Per mi no cal pas ésser savi per fer llibres d'mfents. N'hi ha prou amb teñir cor» 
(Xavier Picanyol, art. cit). V. també la paráfrasi d'unes declaracions recollides per Anna Muriá: 
«¿Escritora? Según ella, no. Ella dice que no hace más que explicar a los chicos lo que sucede en sus 
dibujos» (Marta Romaní [Aima MuriáJ «Lola Anglada, la artista de los niños IwcelonesK», DOEIB, n. 
46 (18-1-1930) [144]). O la interpretació del seu autoretrat dibuixat, indos en una entrevista, per part de 
l'articulisía corresponoit (una interpretació que, malgrat el que pugui semblar avui, «ra altament 
positiva): «En aquest auto-refraí [...]ha estat fidel amb ella mateixa. Hí ha mes de la seva ánima que del 
seu físic. Ha volgut pmtar-se amb cara d'infent entremaliat, i, en fer-ho, s'ha retratat magníficament. 
Perqué Lola Anglada, a de^ít deis seus quadros assoiyats í pulcres, a despit d'aquell aire maternal que 
empra en la narració deis seus Uíbr» de contes i a d ^ í t , tamb4 de l'autoritat que li dona la seva 
irrupció al camp de l'escena, no és altra cosa que aixó: un infent rebec amb el cervell pie de fecécies 
puerils» (J. Povill i Adserá, art. cit). 

Poc abans d'establir-se a la capital, l'autora ho explícava a Roig i Llop: «Estic molt contenta. Sobre 
tot perqué els puc donar una bona nova: la mare ja em deixa anar a Barcelona el día que vulgui. [...]. Puc 

146 



carrer, el 24 de maig de 1929, va coavertir-se en el mitjá de subsistencia que li calia, com 

ella mateixa feia explícit en una carta a Tomás Roig i Llop el 1930: «Comment ferais-je 

pour vivre a Barcelone si je n'écrivais au Matí?»?™ Fins a fináis del segon any, l'etapa 

mes fecunda, va aportar al rotatiu mes de cent trenta col-laboracions entre contes 

origináis, adaptats o trasUadats al cátala; narracions Uargues; ressenyes i comentaris 

literaris; poemes seus o traduíts d'altres autors, i articles sobre temes femenins o de 

temática diversa, per exemple d'actualitat Dins d'aquesta activitat ingent, ocupen la 

porció majoritária amb diferencia —i significativament, ates el moment de presa de 

posicions— els relats infantils i els textos relacionats amb la dona, sovint apareguts en el 

marc de les seccions «Página deis infants» i «Novetats i modes», iniciades el 13 de febrer 

i el 31 de gener de 1930 i dirigidos per ella mateixa.'̂ * 

dir-li, encaixegant-li reserva, que escriure al Matí?» (Carta de Maria Perpinyá a Tomás Roig i Llop [s. 
d.] / ARL. El moment en qué fou escrita, entre el 17-VIII-1928 i el 15-X-1928, es dedueix de la seva 
clara posterioritat i antaioritat —evidents peí contingut— respecte de du^ lletr^ amb aquesta dates, 
redactades respectivament des de l 'E^la i dra de Verges). 

Carta de Maria Perpinyá a Tomás Roig i Llop [s. d.] / ARL; escrita en cátala i e n francés. Tot i que 
n o está datada, el contingut i el tractament de vosté indiquen que devia ser de l'any indicat (d'algun 
momoat anteriw al 22 d'octubre, data de la primaa carta conservada en qué apareix el tractament de 
tu). En una misiva posta-iw, també saise datar i redactada m m fiíll amb la cap?alera « S MxtL 
Direcció» (probablement de 1931, segons e s dedueix d'una referencia que s'hi inclou), Perpinyá 
explícava els seus horaris al rotatiu: «Els matins estic a la redacció de les 11 üns a les dues. Tota la 
tarda fins a les 7 soc a la dispesa, i el vespre tomo al Matí fms a quarts de deu» (Carta de María 
Perpinyá a Tomás Roig i Llop [s. d.] / ARL). 

Ja abans de l'aparició de l'espai infentil, el diari li havia publicat, a part de textos i d'articles 
origináis, versions de contes deis germans Grimm i de narracions populars de diferents paísos o 
adaptados a partir d'obres d'escriptors europeus; i, també, traduccions de literats com Francis Jammes o 
Jules Lemaitre; v., per exemple, Germans Grimm (Trad. M. P. [Maria Perpinyá]), «Una joguina 
gegantina», EM, 29-V-1929; Trad. M. P. [María Perpinyá], «El reí del fred. Conté popular rus», EM, 
ll-VI-1929; (Selma LagerlSf] Adapt de Maria Perpinyá, «La llegenda del MMar», EM, 12-1-1930; 
Francís Jammes (Maria Perpinyá, trad.), «Lletanies de la benaurada Bmiardeía Soubirous», EM, 29-V-
1929, i Mes Lemaitre. Adapt Maria Perpinyá, «La verge deis ángels» EM, 2-II-1930. Dins del volum 
de narraci<His p&t a infents, les traduccions i les adaptacions predomraen molt clarament par damunt 
deis origináis: fins al desembre de 1930, van aparéixer deu contes de Fescriptora (entre els quals, els tres 
relats que s'afegeixen a «El foUet sentimental» en el Ilibre homónim —v. nota 374— i la narració «Els 
fets meravellíwos de Jan Petit», mes extensa i publicada e n divuit parts entre el 24-V1I-1930 i el 5-11-
1931) i vínt-i-sis adaptadcois o traduccions de narracions pq)ulars de paísos diversos o escrites per 
autors com Andereeni els germans Grimm, etc. (per aixó a L3.2.1 s'afirmava que Perpinyá va obtenir 
uns beneficis clars en aquest darrer camp, el qual va esdevenir, de fet, una part essencial de la seva 
professionalització periodística). La disminució del volum de contribucions a partir de l'any següent (el 
1931 només se'n comptabilitzen vint-i-quatre; el 1932, vint-i-tres, o el 1933, dinou) sembla respondre a 
dos motius: el casament amb Lluís Jordá, e n un primer moment, i el decantament de la coMaboració de 
l'autora vers el suplemení Esplai, que va sortir a partir de TI de novembre de 1931 i on s'encarregá de 
les seccions «Actualitat espanyola» (posíericament anomenada «Els fets de la setmana. Espanya»), 
«Feminitats» —esdevinguda després «Pagines femenines»— i «Qüestions del dia» fíns al 17 de febrer 
de 1935; el buidatge de la publicació proporciona, e n aquest sentit, cent seixanta-sis referéncies. 
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La modalitat infantil centralit2ava els interessos individuáis de Perpinyá després 

de la poesia;̂ ^̂  perd, contráriament a la Ifrica, per raons mes ideológiques que literáries, 

ja que perseguía uns fins moráis perfectament definits amb relació directa al seu 

catolicisme. El gener de 1932, en un article no pas casualment titulat «Els contes per a 

infents i llur utilitat» (un plantejament que ni era nou ni original seu), Perpinyá escrivia: 

L'ínfant, maitre és petit, escolta amb gran interés els contes, s'hi apassiona i tot 
de vepdes, pero m ells no cata r^ mes que plaer. No va mes enllá. No capeix que 
puguin servir-li pa- altra cosa que per distreure'l una mica. No sap que cada un 
d'ells conté una moralitat, una Migó útil. Pero ntsaltres ho saten i, sabení-ho, 
convé que ens en servim en bé del mateix infent. 

Si hem llegit atentament algún conté o rondalla, haurem copsat de seguida les 
Iligons que cohteaiien. Llifons d'amor, de pietat, d'elevació moral, de confianza en 
I^u... I tots els contra en teñen una o altra, explícita o dissimulacto que tampoc cal 
que sigui massa vistent. 

Cada lli?ó d'aquestes és, dones, la IlavOT d'una virtut que, sembrada 
oportunament en el cor de I'infent, pot donar un dia o altre fruits magnffics.̂ '̂  

Aquesta motivació explica la dedicado de fautoia al genere, la qual havia tmgut 

U T O concreció paral-lela a l'activitat period&tica amb la publicado d'El folkt 

sentimentah dins de la Col-lecció Tresor, a fináis de 1930."* Encara que el recull no va 

obtenir massa ressó crític, algunes notes el destacaren, entre la producció infantil del 

moment, en uns termes novament indicatius de Fagenranament habitual &áxQ dona i 

En el qüestionari de La Revista adrefat a personalitats diverses amb motiu del Centenari de la 
Renaixenfa, l'escriptora contestava la pregunta sobre el seu ideal vital i professional amb els mots 
s ^ m t s : «El de poda- hannonitzar te forera contrapesada ^ e Iluiten m el mm món espiritual i el de 
poder pr^cindir de tota professió literaria per consagrar-me a la pura literatura m els dos únics aspectes 
que m'atreuen: poesia i literatura infeitil» ([Maria Perpinyá,] «Informacions de la Revista. Qü^tiímari. 
Respostes rebudes», RE, xsx (gener-juny 1933), 209). Si bé tant la dona com la infancia es vinculaven a 
unes inquietuds coMectives i personáis (cosa que demostren la resta de la seva activitat i el mateix 
contingut deis articles d'(^inió que va redactar), la primera qüestió va constituir ima via de 
professi(sialitKció periodística mes ciroumstandal, enunarrada m els esfor^s concrets deis sectors 
culturals (católics, m aquest cas) amb reladó a la situació política i sodal. 

M. P. [Maria Perpinyá], «Els contes per a in&nts i Uur utilitat», ES, n. 8 (24-1-1932), 4; tot seguit, 
donava una s&ie de consells sobre com servir-se d'aquest recurs i afirmava la necessitat de 
complementar-lo amb altres mitjans: «les hisíorietes moráis, les vides de sants, la historia sagrada i, en 
particular, la vida de Jesús, que & la mes ma-avellosa i apassionant de totes l ^ hi^óriss». 

Maria Perpinyá, E! follet seníimenta!. Il-Iustracions de J<Kep LongOTia (Barcelona: Míglote, 1930); a 
mes de la narrado que hi dona títol, el volum conté «L'estrella paduda)>, «Els tres dons» i «Ora de 
milb). La col-lecció, segons l'anund que en va sortir a l'edició del vespre de La Veu Fl de novembre de 
1930, taiia l'objectiu de «satisfer totes les exigéncies —justes i dignes d'emulació— deis infants de 
Catalun^>; amb la tria de Perpinyá, es materialifczava una nova wWaboradó de I'autora amb Editorial 
Políglota (inicialmmt significada per la traducció de Remordiimnt, dins de la CoMecció Blava, a 
principis del mateix any). El 7 d'abril de 1930, La Veu de Caialm^a havia anunciat, a m& de la 
imminent entrega de la traducdó, que I'autora preparava un volum per a la coMecció Bones Histories de 
Feditorial, pero no se'n va donar cap mes noticia ni em consta que el llibre (fos quin fos) s'arribés a 
publicar. 
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infóncia. En repassar els títols del gener de 1931, per exemple, Doménec Guansé incloía 

el de Perpinyá en el tercer lloc de la nómina i M dedicava una Uoanga, breu pero 

iMuminadora de la variable que enllagava els dos graps socials: el Uibre, segons ell, 

«aplega imes quantes rondalles no exemptes de fantasía, narrades amb to líric i, de 

vegades, amb tendresa maternal. És un llibre, altrament ben remarcable peí casticisme de 

la seva prosa» 

El vincle fou subscrit i reivindícat per les mateixes dones. En els ámbits de 

l'educació, de l'acció social i de la política, la matemítat i l'atenció ais infents —en 

relació directa amb la primera— van esdevenir un deis eixos centráis, sovint prioritari, de 

l'actuació pública femenina i del seu aval generalitzat. Ho proven la professionalització 

primerenca en l'ensenyament (institucionalment significada en la creació de l'Escola 

Normal de Mestresses), l'activitat assistencial representada per entitats com la Junta de 

Protecció de la InSncia o les crides a teñir especialment en compte la problemática i els 

drets úifentils en la intervenció política a partir de l'instant que es féu efectiva.'"* Josep 

A. Trabal, en una conferencia que féu el desembre de 1931, i fent-se ressó del sentiment 

general de la societat catalana coetánia, va sintetitzar la clau de la qüestió en aquesta 

máxima relativa a la dona: «En tot ha de regir els seus actes la primera finalitat de la seva 

existencia, la matemítat»."^ 

Sobre aquest rerefons, sorprén que, descomptant Anglada i, en menys grau, 

Perpinyá, la dedicació de les escrqjtores a la literatura infentil fos poc importairt.̂ '* En 

alguns casos es va limitar a un nombre molt reduYt de textos: de vegades, apareguts en 

plataformes menors i majoritáriament mancats de valors literaris remarcables,̂ '̂ o bé 

emmarcats en projectes educatius de mes envergadura i in^ortáncia, en conjunt, que els 

D. G. [Doménec Guansé], «Traduccions i altres llibres», RC, n. 66 (febrer 1931), 182; la cursiva és 
meva. La referencia, com es pot veure, recorda les qualificacions aplicades a Lola Anglada. 

Per a aquest darrer aspante, v., p a exanple, Mareé Soler, «Ko <^IÍdem els infents», LO, 8-V-1932. 

Josep A. Trabal, «Educació integral de la dona. Confaéncia», PCFEB, n. 20 (gma 1932) [6]. 

Les autaes amb una trajectória for^a antaior I reconeguda que van publicar-ne en aquests anys, com 
Lluísa Denís (la qual el 1924 va editar Contes d'amor, un volum de cinc relats per a nens dedicat ais 
seus néts que incorporava les partitures de les canfons incloses) o Carme Karr (autora, en els anys 
trenta, deis reculls Contes de l'ávia i Garba de contes), tot i que caldria tenir-les en compte des del punt 
de vista del cómput total de la producció, no son caisiderades perqué no formen part deis noms de nova 
aparició. 

™̂ Maria Lluísa Asquaino, Teresa Esplugas, Maria Novell i Francesca Planas ho exemplifiquen. 
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llibres editats.'̂ " Altres vegades, tingué sortida en tribunos d'ámplia difiísió, pero fou 

igualment intranscendent tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu? '̂ Inserida 

en Tactivitat general de publicació i de promoció de la lectura entre la infancia que es va 

desenvolupar per vies diverses, aquesta contribució femenina es relacionava, entre altres 

coses, amb la preocupació sociocultural que fan evident l'organització de seccions 

infantils en les biblioteques populars, l'aparició d'estudis i Torganització de conferencies 

sobre el tema o la convocatoria de premis específics;'*^ al costat, és ciar, de 

respecialització editorial i la dedicació mediática, for9a mes importants?*' Tanmatebc, 

proporcionalment no presenta el volum ni el protagonisme d'altres literatures europees. 

La circumstáncia s'aplica a Maria Assumpció Pascual i Anna Rubiés (v. Costa 1971 per a aquesta). 

Així ho demostra la página infantil de La Publicitat, on coMaboraren Rosa Maria Brull, Victoria 
Delclós, Susanna Ribera, Mercé Rodoreda —I'únic cas diferenciat, per diversos motius (v. III.4.1.2)— i 
Genoveva Vidal; o, també, les seccions paraMeles de La Ñau, a carree d'Anna Muría, i de La Dom 
Catalana, sota la responsabilitat de Maria del Carme Niojlau a partir deis anys trenta. Ais noms 
consi^ats, entre els quals destaca el de Muriá per la consciéncia cultural implícita (v. Real 1998a: 75-
76), s'hi sumarien, novament si ra comprovfe que amagaven una identitat femenina, els pseudónims 
Irys i Marieta Castanya, de La Dona Catalana, o Dame Yette i Giteta Ram, ambdfe de La Publicitat — 
un cómput complementat per les traduccions adscrivibles a la literatura infantil que han estat anotados 
amb anterioritat, com Les aventures de Pinotxo, El gran viatge de Bibí, els contes versionaís a la 
premsa, etc. 

Amb relació al primer aspare, v. Mafia 1994. Peí que fe al segon, ^ pot citar l'assaig «Condicions 
psicológiques de la literatura per a infents», de Jeroni Moragues, publicat a Revista de Psicología i 
Pedagogía el 1936 (v. Martí de Riquer, «"Condicions psicológiques de la literatura per a infents" per 
Jeroni Moragues», LP, 2-IV-1936). Del tercw, n'és ima mostra el cicle títulat «La literatura infantil com 
a mitjá de cultura deis petits», a carreo del LCB el 1935. Finahnent, íMustren la qüestió deis guardons el 
Concurs de Contes per a Criatures de la revista Evolució el 1931, el Concurs de Contes per a Infants que 
el 1935 va convocar, tamb^ el LCB i la inclusió d'un premi destinat al tratre infantil en el rertament 
dramátic que Radio Associació de Catalunya va organitzar el 1936. L'enumeració, com la relativa a les 
iniciatives editorials i ais espais deis mitjans de comunicació que segueix, es lunita a les dades mes 
significativa recollides de la premsa; per al panorama general ea qué se sitúen, v. Rovka 1988. 

Editorial Mentísra (a la qual rellevá Editorial Joventut en la década següent) comenta a editar llibres 
per a nens el 1926; el mateix any m aparéixer la CoHecció Maragda, dirigida a la jovsitut; en els 
darrers temps de la Dictadura, Editorial Políglota inicia la serie Rondalles Populars i, durant la 
República, la CoMecció Follet; Edicions Proa inaugurava la Biblioteca Grumet el 1929 i, el 1930, la 
complementava amb Les Obres Mestt^ de la Literatura Explicades ais Infants; Edicions Mediterránia 
també es va preocupar de la producció per ais joves. Peí que fa a I « revista, a les que ja existíen es vm 
afegir La Nuri (1925) i Jordi (1928). Els mitjans de ccnnunicació no especialitzats van incorporar, així 
mateix, seccions infántiis: Radío Barcelona estrenava Tespai fix airresponrat el 18 de febrer de 1926; 
Llegiu-me incloía, a partir del n. 3, el suplement «L'aventura mmsuab; El Matí donava sortida a la 
«Página deis infants», setmanal, el 13 de febrer de 1930; Diari de Sabadell obria «La dona i l'infant» el 
2 d'agost de 1932, o La Veu del Diumenge, suplement de La Veu a partir del 6 de maig de 1934, 
centrava una atenció especíñca. en els petits lectors amb la publicació d'una noveMa i d'una historieta 
iMustrada (i també en les émes, amb una noveHa «per a te smyoretes», com anunciava dos ules abans 
el rotatiu); etc. La impossibilitat d'aprofimdír en aqüestes qüestions i la sovintejada íntercanvíabilítat 
deis termes expliquen que no diferencir literatura infentil i literatura juvenil, cosa que caldria fer en un 
estudi específic. 
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els quals haurien fet esperar, en general, l'assimilació social i ideológica entre el sexe de 

les autores i la in&icia i la seva realitat teórica i práctica?^* Es planteja, per tant, un 

interrogant interessant: per qué no hi va haver mes producció femenina en aquest camp? 

No podia tractar-se de probiemes de tradició, de conjuntura, d'obstacles extems o de 

rebuig apriorístic: l'existéncia de precedents, l'impuls cultural deis anys vint, les facilitáis 

polítiques deis trenta i la convicció de la importancia de la formació infantil que van 

demostrar les intel-lectuals del moment obliguen a mirar en altres direccions. 

El primer element a considerar és el nombre reduW de comentaris globals sobre 

dona i literatura infantil, a la premsa de l'época, en comparació de la quantitat de 

referéncies relatives a la connexió respecte d'altres modalitats literáries. La possible 

atribució d'aquest fet a la parquedat de la producció queda invalidada per la quantitat de 

Uetra impresa que van generar la personalitat i l'obra d'Anglada (que n'haurien estat 

I'excusa perfecta) i peí sentit que hauria tmgut, en aquest marc, la demanda corresponent 

que va afectar tots els generes creatius (la poesia o, ja es veurá, també el teatre i la 

novel-la). La manca de consciéncia sobre les possibilitats de les dones en aquest camp 

tampoc no sembla una ejqjlicació satisfactoria, ja que les poques declaracions 

documentables —de fet remetents a la figura de la ü-Iustradora—• la il-Iuminen a 

bastament. La primavera de 1929, per exemple. Caries Fages de Climent va publicar m 

article sobre I'autora en qué, després d'un elogi de la innocencia i la puresa del cor 

infantil, de la constatado de la fecilitat amb qué se n'entelaven les virtuts i de l'afirmació 

que saber jugar amb els nens era la prova que s'havia aconseguit mantenir-Ies, 

assegurava: 

dones son, potser, en el fons de tot, mes estimables, perqué posseekm en 
grau máxim aquest do. En el rqjartiment social de papers, és per a e l les el 
capteniment de jugar amb els infents, amb els malalts, amb els homes retute per la 
responsabilitat i la feina. En aquest joc, les seves mans, fetes per a la caricia, 
ordenen les passions, posen un bálsam de pau al cor, com una treva. Pero, quan la 
dcHia, a qui la naturalesa ha prodigat aquest do, posseeix xm tremp d'artista, Uavors 
el seu joc té tot el desdoblemait i tota la forga que escau a aquesta gran activitat 
sublimadora d'activitate que és l'art. 

Tal & el cas de la personalitat complexe de Lola Anglada [...].^^ 

Aquesta interrelació responia també al potencial consumidor tant de les dones com de les criatures, al 
qual apel-laven clarament les editorials. Per a un exemple nítid de l'associació dona/infancia, v. Roe de 
Montseny, «La dona i la Poesia», LDC, n. 77 (24-UI-1927, extraordinari) [21 on l'autor, entre altres 
formuiacions paral-leles, escrivia: «Els infante son mes de la dona que de l'home». 

C. Fages de Climent, «Les nines de Lola Anglada», LVC, 17-IV-1929 [matí]. 
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o, a fináis de 1932, J. L. Gili i Serra tancava una consideració general sobre la 

literatura infantil —suggerida per la celebrado de la Setmana del Llibre per a Infants ais 

Estats Units i desglossada en la qualitat de l'oferta anglosaxona, la historia del genere i la 

seva relleváncia crekent— amb l'asseveració següent: «Un altre aspecte a remarcar en la 

literatura per a infants és el talent especial que han mostrat les dones (recordeu aquí els 

magnífics llibres de Lola Anglada) en aquest sentit, tant en la part literaria com en 

l'artística. Tal vegada llur sensibifitat les fa mes aptes per copsar les emocions de ránima 

d'im iníant».̂ ** Tot i aquesta percepció (doblement ratificada de manera implícita per les 

versions catalanes de llibres infantils d'autores estrangeres, com la danesa Karin 

Michaelis, i peí fet que entre els traductors hi bagues dones), no es va reclamar 

públicament el compromís de les autores, específicament, en aquest camp. Les crides, 

quan van teñir lloc, es van adregar al conjunt de la inteMectualitat catalana. I, tanmateix, 

la producció femenina infantil va comptar amb canals d'ámplia difiísió i va teñir 

protagonismo en les seccions periodístiques e s p e c i a l i t 2 a d e s . El cas de Mercé Rodoreda 

n'és paradigmátic: «Una estona amb els infants», la página iniciada a La Publicitat el 26 

de gener de 1935 que integrava im conté al costat d'altres subseccions, va incloure setze 

relats de l'escriptora entre l'll d'agost següent i el 12 de juliol de 1936 (és a dir, una 

mitjana de gairebé tres textos mensuals en un espai d'aparició setmanal). 

Un segon element a teñir en compte és el fet que les dones mateixes es van 

autoidentiBcar com a instructores principáis de les criatures en una assumpció 

inqüestionada del paper que se'ls assignava sociahnent.̂ *' Pero van desenvolupar, en 

canvi, una activa tasca adregada especialment a la poblado femenina en la doble 

dimensió d'aquesta fimció: la conscienciació i la preparació, d'una banda, i les practiques 

especifiques, de l'altra La priorització del propi sexe (que vivia políticament i 

socialment, per primera vegada en la historia contemporánia de Catalunya, el que es 

podría qualificar del seu "moment") i la peremptorietat d'instruir les dones perqué 

poguessin esdevenir ciutadanes conscients (i també, dones, mares preparades, un canal 

indirecte pero molt efectiu d'atenció ais infants), resulten evidents en l'activitat deis 

J. Ll. Gili i Serra, «Bibliofllia anglo-saxona. Llibres per a infants», LP, 29-XII-1932. 

La proliferació de conferencies sobre el tema i el fet que les entitats femenines n'organitzessin sovint 
U-lustra la doble identificació, també recollida a la premsa (v. [Arma Muriá,] «Per les mares», LN, 24-
XII-1930, i R. d'Abadal, «El vot de la dona», LVC, 15-rV-1932 [vespre]). 
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centres femenins en qué van actuar. Ei sector» a mes, era un púbKc a captar, orientar i 

ampliar per a la producció catato», mentre qm la infencia en constituía un de fixat que 

la legislado educativa republicana ja potenciava en Fensenyament; ates que s'hi posaven 

els mitjans necessaris per a la il-lustració literaria de les criatures, akó relativitzava una 

responsabilitat que, en canvi, quedava per cobrir en el cas de fes adultes.^** Els drets que 

van obtenir amb la República i la nova situació poMtica i cultural emfesitzaven, a mes, la 

importancia de la incidencia pública (de la qual depenia el desti del país on crekeria la 

fiitura ciutadania), que havia de complementar la de Fesfera doméstica (relevant pero 

i^dtfida a un clos limítat) i per a la qual calia formar-se urgentment: la dona moderna, 

certament femenina i mare potencial, pero amb horitzons mes amplis —per dir-ho en 

termes coHoquials—• que la bugada i els bolquers, havia d*acceptar aquest món aihoim 

que el miliorava r ^ o n e n t a les exigéncies d*una época que posava també atores deuies s 

les seves mans; Fescriptora compromesa amb el seu temps havia d'assumir el nou paper 

que se B assignava, el de la modemitat, si aspkava a un reconekement quatítaíiu que 

eiminés la superficiait^ció de la seva personaltat i te minimifc^tíó de la seva obra en 

termes de genere (sexe). Sense menystenir la matemitat (totes les autores van defensar-

ne ía importancia d'una manera o d'una altra), s'oteien camins que, precisament per 

inédits, podien resultar mes atraieats i adequats, mes moáerm, en el camp cultucai 

(sobretot tenint en compte que akó no exclo'fe la possibüitat, en la vida personal, 

d'esdevenir mare); com la noveHa, 

. ' La comprensió de Finterés nacfonal'que suposava Faugment del ,nivell edwatiu 

'de la poWació —de les/dones i/o- deis filb— es podia Imver acompanyat de 

Faprofitament del potencial professional i cultural d'un mercat de consum (Finfentil) que 

havia estat demostmt a testament I amb anterioritat per Folch i Tonres. És dar que en els 

anys vint van proliferar tant les critiques a la producció de Fautor com el blasme general 

L'escolarització m catttt em m fwm qae, m el cas de les dones, ja né es podía aplicar a causa de 
Fedat; eaíh recorrer a altres vira. Peí que fa al primear aspecte, les xifies de la Biblioteca Pública de la 
Casa de Cultura, d'Igualada, del maig de 1929 proporcionen un exemple de la superiorítat quantitativa 
deis infants en el consum indirecte: s^ons una nota de premsa apareguda a i a Fea de Catalunya el 25 
de juny de 1929, s'havien savit del emtre un total de mil set-cents cinc lectors, dividits en sís-centes 
noranta-Aí® m a t u r a ciac-ceote vultante-un hraaes i quatre-cmtes trenta-du^ dones; deis dos mil cai t 
trmfei-un Ilibres llegits, mil nou eren infentils; set-cents quwanta, de literatura, i la resta, de nou 
disciplines diferents. Tot i akó, com s'ha dit anterionnent, les entitats femenines no van prescindir de 
l'atenció directa ais Infents. 
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del "patufisme", tot i reconéixer-se'n la flinció historicocultural.'*' Amb relació a aquest 

aspecte, en el decantament per uns generes literaris en lloc d'uns altres, l'infentil entre 

eUs, probablement van influir la idiosincrasia i el prestigi de la poesia i les mancances que 

van revertir —a partir de 1925— en l'impuls de la novel-lística i de les modalitats 

prosístiques en general: si la majoria de les joves lletraferides van iniciar-se en la 

literatina amb el conreu poétic, cap a fináis de la década i en els inicis de la següent van 

prendre una consciéncia clara que «la qüestió —el problema— que congrega voluntats i 

esforgos [...] és la novel-la».''" Dedicar-se a géneros considerats menors literáriament (no 

socialment, i la diferencia és rellevant), presents pero simultániament subsidiaris en les 

trajectóries d'autors reconeguts, a géneros no situats a primera línia de l'actualitat mes 

candent o unívocament vinculats i vinculables a la dimensió mes tradicional de la 

feminitat, podia anar en contra deis propis objectius. Perqué alió que tenia veritable pes i 

incidencia des del punt de vista estétic i cultural, per mes difiíses que fossin les fi-onteres 

entre espais, eren la poesia i la prosa en el marc de l'anomenada alta cultura (i el 

reconeíxement d'escriptores com Clementina Arderiu, Maria Antonia Salva o Caterina 

Albert n'era indicatiu). Aquests fectors segurament es van combinar amb la babea del 

llibre infentil d'entreteniment i de les plataformes editorials i periodístiques que abans 

havien acollit la producció per a nens en el moment en qué les noves escriptores van 

comengar a definir-so creativament i a prendre importancia real amb la transformació (la 

modemit2ació) de la imatge de la dona escriptora i amb la centralitat de la política i del 

protagonisme femení dins d'aquesta. 

Les necessitats materials —̂ i per tant de professionalització— de moltes de les 

intel-lectuals del periode, a mes, eren relatives. Per origen social, la majoria o bé havien 

V., enfre altres, reditorial «Patufisme i post-paüifisme», LP, I3-XI-1925. 

Campillo 1998b: 326. L'estudiosa fe aquesta afirmació després d'una consideració sobre les 
narracions infentils que Mercé Rodoreda va publicar a La Publicitat, i, abans de la declaració citada, 
aclareix que «encara que hagi commgat per aquí, la qüestió en els anys trsita no & el conté infentib> 
(una asseveració en qué es podria sulstituir «conté» per «lita-atura»). A partir d'un c«rt moment, com 
s'analitzará en l'apartat dedicat a aquest subconjimt de la producció rodorediana de preguerra, ho toma 
a ser, pero només relativament, i no pas abans; ima dada rellevant en aquest sentit és que Anglada, 
després d'un período constant d'edició entre 1927 i 1930 (amb la seva adaptado del Parenostre, En 
Peret, Margarida, Monsenyor Llangardaix i Narcís), és a dir, desprfe de cinc llibres publícate en quatre 
anys, que vm complementar amb l'escriptura de teatre per a infents, va tripr quatre anys mes a 
donar a llum un nou original (Contes d'argent no va aparébcer fins el 1934; la contribució a la 
Col-lecció Follet de 1933 la integren, en exclusiva, adaptadons). El paral-lelisme amb el fenomen que va 
afectar les col-leccions de noveMa rosa suggereíx, en aquest punt de Í'argumentació, que durant la 
República el protagonisme el va acaparar la novel- la culta (v. II.2.2.1). 
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pogut dur a terme uns estudis que ja els van garantir una bona feina (moltes exercien 

professions liberáis, com ara la de mestra) o bé comptaven amb una renda suficient per 

canalitzar la seva vocació sense haver de preocupar-se d'obtenir ingressos?'' 

Contráriament, aixó hauria pogut fer-Ies decantar peí genere infentil vista k seva historia 

recent. El cas de Maria Perpinyá ho ratfficaria (tot i que no es pot oblidar la motivació 

ideológica). Si tes circumstáncies que aquesta figura il-lustra des del punt de vista 

econórmc, almenys parcialment, no eren detemiinants en general, sembla lógic que les 

escritores —al costat deis previsibles a t ^ s i deis interessos específics de cadascurar— 

dirigissin el seu esfor? sobretot vers els camps en qué podien obtenir una reputació 

genéricament ño núniniitzable i en qué s'oferien, també, fecilitats conjunturas. 

La literatura infentfl proporóonava imes possibiiitats de professfonaKtracié que 

no els ui^ien i podia representar un reconekement implícit que les dones només tenien 

potencial literari en els espais sexualment predetermináis; k seva fiínció quedava 

instiíucionalment coberta per l'escola republicana i els contextos polític i cultural 

mareaven sobretot altres direccions. Per tot plegat, dones, potser resulta comprensible 

per qué les noves autores no es van abocar de manera prioritaria a aquest espai creatiu 

quan hauria resultat el mes 'natural". L'exen^fe de Lola Anglada podia haver ajudat a 

l'opció; ara bé, era diflcifment imitable per k conqjagioació fonamental d'escriptura i 

il-lustració. Tal vegada per aixó no va exercir l'estímul que, per contra, l'éxit inicial de 

Canne Montoriol va vehicular en el genere teatral, v d a dir que amb uns rerftats tant o 

mésnúnsos. • .' ^ 

3.2.3. El cas singular de Carme Montoriol en te limitada escena femenina 

El teatre de preguerra vivia un monsent delicat i de replantejament étic i estétic. 

El impa Wsic del debat que l'afectava el configuraven k preemÍBéncm deis fins 

Son significatius, en aquest sentit, els exemples contrastáis de Maria del Carme Nicolau, d'una 
banda, i de C t m c ^ i ó Casanova o de María Teresa Y ^ e t , de faltra. La primera, que no tenia aqu^t 
colxí feffltiliar i que va decidir viure de l'escriptura, es va profesionalitzar com a perlodiste, autora i 
traductcca en els e^ais de la cutara pq>ular I de consum. Casanova, en canvi, va acceda- a 
Feasenyament grácies a la Ilicenctatura que tenia, cosa que va compaginm- amb la creació literaria sense 
condicionants; Vemet, ja s'ha dit, va poá&t doUcar-se a la mfctica, a la poesia i a la narrativa perqué 
tenia ima renda mmsuai 
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