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Agraïments 

 

A totes aquelles àvies anònimes que gràcies al seu esforç i la seva silenciosa 

lluita ens han obert camí per despertar-nos. 

I a totes les escriptores catalanes que ens han deixat un llegat literari 

imprescindible i que forma part de la nostra memòria històrica. 
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1. Introducció  

He decidit fer el treball final de grau sobre el paper de la dona al llarg del segle 

XX a través dels personatges femenins de les novel·les més importants de les 

escriptores catalanes cabdals de la nostra literatura.  

Em sembla d’una gran importància fer sortir a la llum diversos temes, per una 

banda el paper de les dones al llarg del segle XX, ja que va ser una època en 

que políticament hi van haver molts canvis i la situació de la dona, pel que fa als 

seus drets, es va distorsionar dràsticament. Els fets històrics i polítics, com la 

Guerra Civil Espanyola van suposar l’anul·lació de les dones, que van passar a 

tenir un paper secundari. D’alguna manera, he volgut fer un homenatge a totes 

les mares i àvies que van haver de viure un període marcat per la tragèdia de la 

guerra i la dictadura posterior. 

D’altra banda, em semblava molt interessant parlar del paper de les dones a 

partir dels personatges femenins de les grans novel·les de les escriptores. Des 

del col·lectiu “On Són les Dones”, s’ha demostrat que encara no hem assolit una 

equitat en els mitjans de comunicació, de fet han denunciat que l’any passat la 

presència femenina als espais d’opinió dels mitjans no arribava en cap cas al 

25%. En sis mesos de campanya les xifres han millorat, sobretot a la ràdio i la 

televisió públiques, on ara voregen el 40%.1 

Com a futur periodista em preocupa pensar que vivim en un món tan desigual on 

les dones encara no gaudim dels mateixos drets que els homes. És per això que 

em semblava imprescindible centrar-me només amb les dones escriptores, que 

han quedat relegades a un segon terme.  

                                                           
1 Informació extreta del blog d’”On són les dones”: http://onsonlesdones.blogspot.com.es/ 

http://www.ara.cat/estiu/campanya-reclama-espais-dopinio-mitjans_0_1622237791.html
http://www.ara.cat/estiu/campanya-reclama-espais-dopinio-mitjans_0_1622237791.html
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Així mateix, em sembla de gran interès parlar d’aquest tema i fer-ho de la manera 

que he decidit. La decisió va ser presa després d’haver començat les pràctiques 

curriculars a la secció cultura dels informatius diaris de TV3, on vaig poder estar 

en contacte amb diferents escriptores i vaig poder copsar la importància de 

parlar-ne. 

És important, també, que els estudiants universitaris de la meva generació fem 

un exercici de memòria històrica i no deixem d’estudiar ni de llegir les grans 

escriptores catalanes que han deixat un llegat cultural tant gran i que forma part 

del patrimoni del nostre país.  

La memòria històrica és un concepte ideològic de desenvolupament relativament 

recent i que designa l’esforç conscient dels grups humans per retrobar-se amb 

el seu passat, valorant-lo i tractant-lo amb respecte. No deixa de ser un esforç 

actual per part de la societat i les institucions d’un país per recuperar part de la 

nostra història passada.2 

Sempre m’ha interessat la literatura, i també el teatre. De fet, moltes de les obres 

de les que parlo dins d’aquest projecte les he vist al teatre. Com ara La plaça del 

Diamant al Teatre Nacional de Catalunya l’any 2008 amb Sílvia Bel interpretant 

el personatge de Natàlia, un text adaptat per Benet i Jornet; La infanticida, un 

text de Caterina Albert amb Emma Vilarassau i sota la direcció de Josep Maria 

Mestres al teatre Romea; Pedra de tartera a la Sala Petita del Teatre Nacional 

de Catalunya amb Àurea Marquez com a actriu principal o La maternitat d’Elna 

de l’escriptora Assumpta Montellà, una història que narra com una dona va 

ajudar a donar a llum a moltes embaraçades refugiades de la Guerra Civil 

                                                           
2 Definició extreta de l’IEC 
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Espanyola. El món artístic ha estat una manera d’acostar-me a les grans obres 

de la literatura catalana. 

M’apassiona el periodisme i la literatura, i la millor forma i la més atractiva m’ha 

semblat que era a partir del reportatge escrit. Aquest format em permet una 

flexibilitat per introduir diferents escriptores, i estructurar el reportatge de la 

manera que millor em convé. És una forma, doncs, de destacar les meves 

habilitats comunicatives i literàries a través de l’escriptura. En el reportatge escrit 

utilitzo diferents veus, combino la primera persona amb la tercera persona per 

descriure fets històrics, d’aquesta manera atribueixo al reportatge un estil més 

informatiu que em sembla essencial. 

Per altra banda també faig un exercici de recuperació de la memòria històrica 

exposant el paper de la dona al segle passat. A principis de segle la dona es 

considerava un ciutadà de segona, discriminada legalment, considerada inferior 

a l’home pel que fa a determinades capacitats, com la inferioritat intel·lectual. 

Les dones van rebre estudis diferents als homes, no tenien accés a la Universitat. 

Estaven sotmeses a l’home. La seva finalitat era la reproductora, la cura dels fills 

i dels malalts i les tasques domèstiques. 

A partir de 1910 amb Canalejas es produeixen els primers canvis i es permet 

l’accés a alguns estudis universitaris (1910-1930 nombre de dones a la 

universitat és del 10%). Tal i com expliquen Glòria Granell, Daniel Montañà i 

Josep Rafart en el llibre Una dona del segle XX, les dones també van començar 

a participar en reivindicacions laborals i sindicals, sobretot d’ideologia anarquista. 

A partir de 1918 la dona va poder accedir al funcionariat dels cossos tècnics de 

l’administració. 
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Malgrat tot, la dona obrera va haver de treballar per poder sobreviure, la 

discriminació va ser triple: ser l’explotada igual que un obrer, cobrava menys que 

un home i quan arribava a casa havia de fer la feina considerada pròpia de 

dones.3 

A la llei la dona estava sotmesa plenament al marit. L’any 1923 l’home administra 

els béns de la dona, la dona ha d’obeir al marit i no pot actuar sense el seu 

permís. 

La segona República suposarà l’equiparació legal entre homes i dones i 

l’aprovació d’una sèrie de lleis que donaran més llibertat a les dones (Llei del 

divorci. El dret al vot el podrà exercir l’any 1933). 

El franquisme va suposar la pèrdua de tots els avenços aconseguits a la 

República i el retorn al sistema de valors tradicionals masclistes. L’aparell 

franquista utilitzarà el seu poder propagandístic i coercitiu per imposar aquest 

model a la societat. La secció femenina (Falange) serà l’encarregada de retornar 

la dona al seu paper més tradicional. 

Les dones, doncs, estaven sotmeses al marit que esdevé, d’alguna manera, el 

representant legal, la dona li ha de demanar permís per a tot, fins i tot per a 

treballar. També és l’administrador dels seus béns. 

Legalment la dona no pot accedir a càrrecs de l’administració pública com el de 

jutgessa o diplomàtica. És prohibeix la coeducació, s’imposen matèries d’estudis 

diferents entre nois i noies. Es prohibeix el divorci, els anticonceptius... 

La ley General de Educación dels 60 permetrà la coeducació i un millor accés 

                                                           
3 Extret del llibre: Ignorades però desitjades : la dona política durant les eleccions de la 
Segona República a Catalunya 

http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/Xdona+republica&searchscope=171&SORT=D/Xdona+republica&searchscope=171&SORT=D&SUBKEY=dona+republica/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=Xdona+republica&searchscope=171&SORT=D&1%2C1%2C
http://aladi.diba.cat/search~S171*cat?/Xdona+republica&searchscope=171&SORT=D/Xdona+republica&searchscope=171&SORT=D&SUBKEY=dona+republica/1%2C2%2C2%2CB/frameset&FF=Xdona+republica&searchscope=171&SORT=D&1%2C1%2C
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als estudis superiors. També a partir dels 60 començaran accions reivindicatives 

femenines: Primera Assemblea General de Dones a Barcelona el 1965, de 

reivindicació democràtica que agrupava dones de tot l’estat. 

Amb aquesta contextualització el que pretenc és situar al lector i fer-li entendre 

que vull explicar el paper que tenia la dona a través  dels personatges femenins 

d’algunes novel·les de les escriptores. És a dir, es pot aprendre de la història a 

través de la literatura i, plasmar-ho i difondre-ho a través del periodisme literari. 
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2. Referents del periodisme literari 

M’agradaria fer menció de les meves referències periodístiques per dur a terme 

aquest projecte, ja que d’alguna manera, m’han ajudat a construir la meva 

identitat com a periodista.  

Avui en dia està molt de moda el terme “Nou periodisme”4 una corrent que 

existeix des de fa molts anys i que es pot anomenar també periodisme literari i 

que ara cada vegada està més marcada per la tendència davant la necessitat 

d’oferir major qualitat davant la gran diversitat cultural i de mitjans que tenim. Així 

doncs, dins d’aquesta corrent trobem un ventall enorme de periodistes que 

utilitzen el reportatge literari per expressar-se. Contràriament al que pugui 

semblar, ja que el meu projecte se centra en les escriptores catalanes, la majoria 

dels meus referents són llatinoamericans.  

Fa aproximadament deu anys, quan anava a escola, vaig triar una assignatura 

que em va obrir un món que fins aleshores desconeixia i que m’ha tornat a passar 

anys més tard. Era l’assignatura de literatura iberoamericana, i en ella vaig 

descobrir desenes d’escriptors importantíssims llatinoamericans. Gabriel García 

Márquez, Julio Cortázar, Julio Garmendia, Juan Rulfo, Isabel Allende, Galeano, 

Luis Borges, etc. Entre novel·les i relats curts, va ser també la descoberta del 

realisme màgic. Em va obrir la ment a interessar-me per altres escriptors fora de 

Catalunya. Deu anys després, quan vaig entrar a la facultat de comunicació ens 

van parlar del periodisme iberoamericà. Fins ara no m’hi havia sentit atreta però 

vaig començar a llegir revistes en línia i els meus referents van canviar força. 

                                                           
4 Informació extreta del llibre: Murphy, James E. (May 1974). Westley, Bruce H., ed. "The New 
Journalism: A Critical Perspective". Journalism Monographs. The Association for Education in 
Journalism 
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És evident que la conjunció del llenguatge periodístic, literari, i científic, és cada 

vegada més estret i que un bon periodista ha de recórrer a aquests recursos per 

oferir un treball excel·lent. Alguns bons exemples han estat Jack London, John 

Reed, Gabriel García Márquez, Cristina Pachexo, Leila Guerriero5, Vicente 

Leñero o Eileen Truax. Aquest és doncs, el millor periodisme i el que hauríem 

d’exigir sempre. 

El nou periodisme estatunidenc, que va tenir el seu màxim auge en les dècades 

de 1960 i 1970, va ser una tendència que es considera per alguns estudiosos 

com l’inici del periodisme literari. De totes maneres, investigadors com Rotker 

(1992) sostenen que el que es coneix com a Nou Periodisme no va néixer als 

EEUU sinó a l’Amèrica llatina amb autors com José Martí, Rubén Darío o Manuel 

Gutiérrez Nájera. Segons aquest mateix autor va ser a finals del segle XIX quan 

el periodisme i la literatura van iniciar la seva separació de l’àmbit estatal i van 

buscar els seus propis discursos accentuant les diferències entre una i l’altra. 

Wolfe concep el periodisme com un procés creatiu i el relaciona amb la literatura, 

especialment, amb la novel·la realista del segle XIX. 

L’expressió Nou Periodisme va ser rebatejada per Norman Sims, professor de 

periodisme a la Universitat de Massachusetts. 

Mentre als Estats Units es desenvolupava el Nou Periodisme a la dècada dels 

seixanta i setanta, a l’Amèrica llatina es desencadena el boom llatinoamericà, un 

fenomen literari que va fer visible una regió i que va ser liderat per autors com 

                                                           
5 Leila Guerriero està considerada una de les millors cronistes actuals. És Argentina i colabora 
amb el País. Algunes de les seves cròniques es poden consultar aquí: 
http://elpais.com/autor/leila_guerriero/a 
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Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Juan 

Carlos Onetti i Carlos Fuentes.  

A Colòmbia, els diaris El temps, El espectador i El colombiano estan treballant 

per aconseguir aquest tipus de periodisme expressat en gèneres com el 

reportatge, així com les revistes Semana o Cambio6. 

Aquest conjunt d’escriptors i periodistes que he citat anteriorment, narren a 

través dels personatges en que es converteixen, l’eix central del relat, i creen i 

recreen situacions explicades detall a detall amb precisió i dinamisme. 

Periodistes com Truman Capote, Tom Wolf, John Mcphee, Germán Santamaria, 

entre d’altres, fan literatura a partir dels seus reportatges. 

En qualsevol cas, el relat periodístic tradicional i l’aplicat al periodisme literari 

tenen el mateix objectiu, el d’informar.  

A més a més dels meus referents periodístics sud americans, a Europa també 

s’han gestat grans veus del periodisme literari. 

Fa poc més d’un any i mig per primera vegada es va concedir un Premi Nobel al 

gènere del reportatge periodístic. La decisió de l’Acadèmia Sueca de premiar 

amb el Nobel de Literatura a l’escriptora bielorussa Svetlana Alexievich, tot un 

referent pels seus reportatges literaris. 

Alexievich és una escriptora, periodista i assagista que defineix el seu estil literari 

com “novel·les de veus” on el narrador és l’home del carrer. Alexievich és filla de 

pare bielorús i mare ucraniana. Nascuda el 31 de maig de 1948 a l’oest 

d’Ucraïna, tot i que després la seva família emigraria a Bielorrússia, va treballar 

                                                           
6 La revista Cambio va haver de tancar fa uns anys però era considerada una de les revistes 
independents més importants de Sud Amèrica. 
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com a professora d’història i alemany però aviat va començar a dedicar-se al que 

de veritat l’apassionava, el reportatge. 

El 1972 es va llicenciar en Periodisme i va ser redactora en diversos diaris del 

seu país. Després de caure la URSS, va donar un enfocament diferent al fracàs 

del comunisme del qual tothom parlava. Així és com va publicar Encisats per la 

mort (1994), un reportatge literari sobre el suïcidi dels que no varen poder 

suportar el fracàs del socialisme. I és que l’obra de l’escriptora bielorussa es 

caracteritza per la seva profunda crítica cap a l’antiga Unió Soviètica així com de 

les seqüeles que va deixar en el seus habitants.7 

Un altre dels seus llibres, Los chicos del zinc, és el relat de la Guerra d’Afganistan 

–als anys vuitanta- on la URSS va fracassar militarment. Al llibre, Alexievic pren 

el punt de vista dels veterans d’aquell enfrontament i també el de les mares dels 

soldats i civils caiguts. 

Alexievic és un dels meus grans referents actuals així com Kapuscinski, un dels 

grans referents del periodisme literari mundial. 

Kapuscinski8 va néixer a Polònia l’any 1932. Es va llicenciar en història i art a la 

Universitat de Varsòvia i es va dedicar al periodisme. Va començar a treballar a 

l’agència de premsa estatal polonesa amb la qual va viatjar arreu del món com a 

corresponsal de guerra, visitant les revolucions ocorregudes a Amèrica, Àsia, 

Àfrica i Europa. Quan va tornar a Polònia va decidir denunciar el colonialisme 

europeu a l'Àfrica, cosa que el catapultà a l'èxit. En la seva faceta periodística, 

                                                           
7 La noticia del Nobel de literatura la vaig extreure d’aquest diari: 

http://yekaterinburgnews.com/stories/510538928-author-svetlana-aleksievich-nominated-for-
2014-nobel-prize 
8 La web del CCCB té un espai dedicat al periodista: 
http://www.cccb.org/ca/participants/fitxa/ryszard-kapuscinski/23267 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A8rica
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80sia
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80frica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Europa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Colonialisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80frica
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ha col·laborat amb les prestigioses revistes i diaris Time, The New York Times i 

Frankfurter Allgemeine Zeitung. 

Des de 1962, ha compaginat les seves col·laboracions periodístiques amb 

l'activitat literària, alternant els seus escrits en llengua anglesa i llengua 

polonesa, i centrant els seus llibres en països i gent exòtica, apropant-los al 

públic en general. 

L'any 2003, li fou concedit el Premi Príncep d'Astúries de Comunicació i 

Humanitats juntament amb el teòleg peruà Gustavo Gutiérrez Merino. 

Després d'una llarga malaltia, morí a Varsòvia el 23 de gener del 2007. 

Aleksandr Soljenitsin9 és un altre dels grans referents europeus. És un periodista 

rus que va destacar per les seves opinions contràries a l’estalinisme. Va formar 

part de la Unió d’Escriptors Soviètics però va ser-ne expulsat per denunciar que 

la censura oficial li havia prohibit diversos treballs. L'any 1970 li fou concedit el 

Premi Nobel de Literatura per la força ètica amb la qual va perseguir les 

tradicions imprescindibles de la literatura russa.  

Una de les obres més importants que va publicar anomenada Arxipèlag Gulag 

va poder entrevistar 227 supervivents dels camps de treball soviètics, les 

identitats dels quals va protegir amb zel. En aquest llibre barreja fets històrics i 

autobiogràfics amb testimoniatges personals aliens.  L'obra va desencadenar un 

vendaval d'atacs a l'autor en la premsa i en els mitjans de comunicació soviètics. 

Va ser detingut i acusat de traïció el 12 de febrer del 1974 i l'endemà se'l va 

                                                           
9 L’any 1976 el periodista J.M. Iñigo li va fer una entrevista molt interessant per TVE, actualment es pot 
consultar al web de la televisió. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Time_%28revista%29
https://ca.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://ca.wikipedia.org/wiki/Frankfurter_Allgemeine_Zeitung
https://ca.wikipedia.org/wiki/1962
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llengua_anglesa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Polon%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Polon%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/2003
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Pr%C3%ADncep_d%27Ast%C3%BAries_de_Comunicaci%C3%B3_i_Humanitats
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Pr%C3%ADncep_d%27Ast%C3%BAries_de_Comunicaci%C3%B3_i_Humanitats
https://ca.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Guti%C3%A9rrez_Merino
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vars%C3%B2via
https://ca.wikipedia.org/wiki/23_de_gener
https://ca.wikipedia.org/wiki/2007
https://ca.wikipedia.org/wiki/1970
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Nobel_de_Literatura
https://ca.wikipedia.org/wiki/12_de_febrer
https://ca.wikipedia.org/wiki/1974
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expulsar de l'URSS. Fou deportat a l'Alemanya oriental i privat de la ciutadania 

soviètica. 

A més a més dels referents llatinoamericans, estatunidencs i europeus, també 

tinc referents catalans del segle passat i actual. La majoria periodistes que van 

marxar a l’exili i van lluitar per mantenir la literatura catalana viva. Molts d’ells 

s’organitzaven en centres culturals i organitzaven activitats al voltant del català 

per tal de mantenir la llengua viva. D’entre tots ells m’agradaria destacar Joan 

Fuster, un dels grans assagistes de les lletres catalanes.10 Va ser l’únic escriptor 

que es va professionalitzar com a periodista durant aquella època, des de ben 

jove publicava articles a revistes valencianes, després en les de Barcelona, i va 

col·laborar a La Vanguardia Española, El Correo catalán, a la revista Destino i 

Serra d’Or, entre d’altres. 

  

                                                           
10 Eugeni d’Ors o Josep Pla van ser els seus referents. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Alemanya_Oriental
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3. Metodologia 

Per enfrontar-me a aquest treball he hagut de recórrer a una feina extensa de 

documentació. Un bon periodista, per elaborar un projecte, independentment de 

la plataforma per la qual vagi destinat, ha de dedicar bona part a la recerca 

d’informació. Doncs bé, aquesta ha estat una de les tasques més llargues i més 

complexes.  

Bàsicament, el mètode emprat a l’hora de realitzar la investigació que el projecte 

requeria va ser el de la recerca bibliogràfica. Així, la lectura de diversos llibres, 

juntament amb l’ajut de revistes especialitzades o d’àmbit general, em van servir 

per arribar a les conclusions que esmentaré en l’apartat final.  

He procurat treballar amb voluntat, amb rigor i sobrietat informativa. La 

recopilació i el tractament de la informació recollida és un dels principals objectius 

a l’hora d’elaborar el reportatge literari.  

D’altra banda, cal destacar el fet que a més de procurar llegir material abundant, 

he intentat assistir a diverses conferències11 i col·loquis12 referents al tema, on 

he pogut consolidar i ampliar tot allò prèviament assumit de forma teòrica.  

A més a més, cal destacar el fet que la recerca consti d’una temàtica molt rica. 

L’ampli ventall de material disponible ha estat força complex de delimitar i, per 

tant, s’han intentat destriar aquells punts més importants i transcendents.  

El fet de buscar i fer un llistat de les dones escriptores més importants que han 

dedicat la seva literatura a parlar de les dones del segle XX m’ha dut a plantejar-

                                                           
11 A la biblioteca Bonmaison de Barcelona el 6 d’abril van fer la conferència: Novel·la de dones 

on es va profunditzar en les diverses facetes de la relació entre dones i novel·les al llarg de la 
història. També es va parlar de personatges literaris femenins, de les dones com a lectores i 
d’escriptores de novel·la. 
12 He pogut assistir al festival de literatura Kosmopolis organitzat pel CCCB. 
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me que tenia una idea massa ambiciosa. Fer un retrat a partir dels personatges 

femenins de les dones escriptores és molt interessant, però vaig adonar-me que 

ho hauria d’acotar a un nombre reduït d’escriptores.  

Inicialment vaig elaborar una llista amb les escriptores que coneixia i em 

semblaven interessants, i a partir de lectures de diferents llibres de literatura 

catalana del segle XX vaig anar allargassant el llistat. Vaig consultar les lectures 

obligatòries dels instituts, vaig fer un repàs als clàssics que s’estaven reeditant i 

les novel·les que s’havien portat al cinema i al teatre, i aquelles que s’havien 

traduït per arribar a un públic més extens. Tanmateix, vaig parlar amb editors i 

professors de literatura catalana que em van donar els seus consells. Aleshores 

va ser quan em vaig adonar que no només hi havia escriptores que feien un retrat 

de la dona el segle XX a través de les novel·les, n’hi havia que ho feien a través 

del reportatge escrit, la crònica, la poesia, l’assaig, la literatura infantil i el teatre. 

 Vaig prendre la decisió d’enfocar el meu projecte només a analitzar els 

personatges femenins a través de les novel·les. Poc a poc vaig anar acotant les 

escriptores que em semblaven més interessants i que complien exactament el 

meu objectiu, centrar l’atenció de la novel·la en un personatge femení que viu les 

primeres dècades del segle XX i fer-ho a partir d’escriptores que tenen diferents 

estils literaris i que han viscut en diferents èpoques i s’han enfrontat a 

problemàtiques diverses. 

Al mes d’abril del 2017 es va celebrar al CCCB el festival Kosmopolis de literatura 

on es van dur a terme xerrades amb escriptors i escriptores al voltant de la 

literatura. Una de les xerrades que em va interessar més va ser la presentació 

del llibre Woman writers in catalan. En ell es presenten una cinquantena 

d’escriptores catalanes, algunes de clàssiques i d’altres de contemporànies amb 
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una breu biografia en anglès. D’alguna manera, aquest llibre em va ajudar a fer 

la selecció que estava buscant, i em va permetre parlar amb una de les autores 

del llibre, la Bel Olid que és la Presidenta dels escriptors en llengua catalana, 

traductora  professora, i és ben coneixedora del sector editorial i de les veus 

femenines d’avui en dia. 

La majoria d’escriptores són ja grans, algunes són mortes però n’he volgut triar 

una de molt menys coneguda però crec que no per això menys important. Em 

refereixo a  Gemma Ruiz, és redactora de TV3 i fa pocs mesos va publicar un 

llibre que es diu Argelagues, actualment ja ha venut 15.0000 exemplars. Quan 

em va caure a les mans i el vaig llegir em va colpir, sobretot per la duresa dels 

seus personatges femenins i de com tots tres són capaços d’enfrontar-se a la 

barbàrie de la guerra. Vaig tenir la sort de poder realitzar les pràctiques 

curriculars a la redacció de TV3, més concretament a la secció de cultura dels 

informatius diaris. Les converses que vam tenir arran del llibre em van fer adonar 

de la importància de que dones joves com ella segueixin parlant de les dones del 

segle XX a través dels llibres. I per això he volgut citar una escriptora 

contemporània que ha dedicat set anys a la recerca d’informació sobre la vida 

de tres dones de la seva família que van viure les primeres dècades del segle 

passat.  

D’alguna manera, la lectura d’aquest relat em va fer adonar que el treball és un 

exercici de memòria històrica i un homenatge a les dones que em precedeixen i 

que van lluitar contra les adversitats. La seva lluita és la que ens permet ser el 

que som avui dia. 

A més a més d’aquestes escriptores n’he escollit alguna de clàssica, com Mercè 

Rodoreda de la qual se n’ha parlat moltíssim i s’ha estudiat extensament la seva 
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obra. Tenint en compte que m’he llegit pràcticament totes les seves novel·les  em 

resultava fàcil fer una anàlisi dels seus personatges, i no fer-ho m’hagués 

semblat fora de lloc, ja que per mi és l’escriptora més gran en llengua catalana i 

la que ha sabut reflectir millor els sentiments i les sensacions de les dones que 

van viure la guerra. 

Per altra banda, m’ha semblat imprescindible fer l’anàlisi d’un dels llibres de 

Montserrat Roig, no només pel fet que els personatges són femenins sinó per la 

importància de l’escriptora com a dona i feminista. 

Aquest any s’han publicat dos llibres de la biografies13 de la periodista i m’han 

servit per rellegir-me i interessar-me encara més per aquesta dona tan 

polifacètica que ens ha deixat un llegat tan gran. 

En l’anàlisi no podia faltar la gran Caterina Albert, l’escriptora amagada amb el 

nom d’home per tal de poder treballar d’allò que se li donava millor i que enguany 

TV3 ha decidit emetre un reportatge14 d’una escriptora que potser no se li ha 

atorgat prou importància, però que representa l’existencialisme d’una època 

marcada per l’esclavitud de les dones vers els homes. 

I pensant en dones més contemporànies i també importantíssimes, Maria Barbal 

té un lloc essencial en el treball. Va ser una de les autores que vaig descobrir 

durant la meva adolescència i em va obrir les portes al món de la literatura adulta. 

Maria Barbal és una de les grans escriptores contemporànies que ha sabut 

plasmar les vicissituds de les dones en diferents etapes del segle XX. 

                                                           
13 La primera bibliografía és: Montserrat Roig. La memoria viva. Publicat per Sembra Llibres, 

per l’escriptora Aina Torres, i la segona biografia ha estat escrita per Betsabè Garcia i es titula: 
Amb uns altres ulls. 
14 Reportatge que es pot consulltar en aquest enllaç : http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/dones-
que-han-fet-historia/caterina-albert-obrint-cami-amb-victor-catala/coleccio/1630/5475977/ 
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I a pesar que la majoria d’autores escriuen en català, em va semblar interessant 

analitzar un llibre d’una escriptora catalana que es va dedicar a escriure sempre 

en castellà. Em refereixo a Carmen Laforet i el llibre Nada, un dels grans clàssics 

de la literatura hispànica i de lectura obligatòria als instituts. 

Fer aquesta tria no em va ser fàcil perquè de dones i escriptores n’hi ha hagut 

moltes i, de fet, una de les opcions hagués estat analitzar menys lectures però 

fer-ho d’una manera més profunda, però aleshores no hagués pogut encabir 

totes les obres que he analitzat. 
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4. Per què el format de reportatge literari? 

El reportatge és el gènere que, per excel·lència, uneix literatura i periodisme i 

permet una total llibertat estilística i temàtica. Uneix literatura i periodisme perquè 

permet incorporar al text diferents recursos d’escriptura i combinar altres gèneres 

periodístics com ara seria la crònica.  

Hi ha dos tipus de reportatges escrits, els informatius on s’informa de manera 

més extensa que una notícia i de manera objectiva i sense judicis de valor uns 

fets concrets, i els interpretatius, en els que s’incorporen elements més analítics 

i subjectius. Així doncs, la meva tria ha estat combinar els dos estils depenent 

dels objectius que tinc en diferents parts del reportatge.  

Hi ha fragments que em sembla més important remarcar punts amb un estil més 

objectiu on pràcticament no faig valoracions15 i, en d’altres parts expresso d’una 

manera més oberta i em puc allunyar del llenguatge periodístic i puc imprimir el 

meu estil més personal. De fet no sempre empro el reportatge literari. A l’inici del 

meu projecte vaig pensar que seria original presentar la temàtica a través d’una 

crònica social i utilitzar la primera persona. En ella em situo a la Plaça del 

Diamant i reflexiono sobre la importància i la gran aportació de Mercè Rodoreda 

a la literatura catalana. No deixa de ser una introducció al cos del reportatge. 

La crònica és un gènere periodístic híbrid que comparteix similituds tant amb els 

gèneres informatius i interpretatius predominant aquests darrers. 

Tal i com explica Gonzalo Martín en el llibre Reportaje, crònica, articulo: anàlisi 

diferencial, les cròniques narren una sèrie de fets seqüencials que constitueixen 

                                                           
15 Sobretot en els fragments on menciono successos històrics 
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una notícia en un àmbit concret de la vida social durant un període cronològic 

breu o dilatat, que pot arribar a ser una setmana, quinze dies, un mes o un any 

fins i tot. Aquests fets estan ordenats de manera detallada i poden ser de 

diferents temàtiques, cròniques esportives, culturals, de societat, polítiques... És, 

doncs, un escrit de no ficció que s’usa molt a la premsa periòdica impresa o en 

línia. Es diferencia de la notícia perquè el seu caràcter és menys puntual, intenta 

oferir visions completes i ordenades de successos que tenen un 

desenvolupament des del principi fins al final. Té un caire més narratiu que 

descriptiu i es manté equidistant entre la informació i la interpretació.16 

Hi ha molts tipus de cròniques, però la que he emprat per al reportatge literari la 

podria incloure en l’apartat de crònica social o de carrer. 

També la podria classificar en l’apartat de crònica interpretativa o opinativa ja 

que no només narro uns fets concrets sinó que hi afegeixo un judici valoratiu 

sobre aquests i utilitzo el meu estil propi per donar el meu punt de vista i opinió 

al respecte. Al mateix temps és informatiu i d’opinió. Com assenyala en el manual 

del periodisme de Vicente Leñero i Carlos Marín, la crònica s’ocupa de com 

succeeixen els fets i, en el cas de la interpretativa també s’ocupa del per què. 

 

  

                                                           
16 Informació extreta d’aquest article: 

http://reglasespanol.about.com/od/redaccionperiodistica/a/Cr-Onica-Period-Istica.htm 
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5. Conclusió  

Com que jo no he realitzat un projecte de recerca el meu objectiu no era arribar 

a destapar una hipòtesi concreta tot i que, d’alguna manera o altra ho he acabat 

fent. El meu treball es focalitzava en fer un retrat real del paper de la dona al llarg 

del segle XX a partir de la literatura de dones per donar a entendre que el segle 

passat va ser un dels més durs pel que fa als drets femenins. 

 A partir de les lectures de les novel·les d’aquestes grans escriptores he pogut 

analitzar els personatges femenins que n’han fet i he arribat a la conclusió que 

tots ells tenen molts punts en comú, que comparteixen els mateixos trets 

psicològics. En les novel·les que he analitzat les dones estan relegades a un 

segon terme, s’han d’ocupar de la casa, dels fills, del marit, de la gent gran, 

d’alguna manera duen a terme un paper més secundari. Són dones que tenen 

moltes aspiracions però queden esquinçades per la guerra i han de renunciar a 

moltes coses.  

El meu objectiu era simplement fer un retrat de la dona del segle passat a partir 

de l’anàlisi dels personatges femenins de les novel·les més importants de les 

escriptores catalanes i dur-ho a terme a partir d’un reportatge periodístic. 

La conclusió a la que he arribat és, doncs, que les dones d’aquella època van 

compartir totes uns trets i van haver de lluitar i tirar avall uns murs per assolir la 

llibertat que els van llevar. 

Estic molt orgullosa de la feina que he anat fent i del resultat final. Inicialment el 

projecte que m’havia proposat era molt més ambiciós. M’hagués agradat poder 

incloure més escriptores i més novel·les, però l’espai de temps era més reduït, i 

també tenia intenció de tocar més gèneres, com el teatre o la poesia. Vaig haver 
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d’anar acotant el treball i fer un llistat més curt de novel·les que volia analitzar. 

També he de reconèixer que moltes de les lectures d’aquestes novel·les ja les 

havia fet anys enrere i, per tant, m’ha facilitat la feina, perquè ara només m’ha 

calgut una segona lectura més ràpida. A més a més de les lectures que ja tenia 

fetes, moltes de les històries d’aquests llibres s’han dut al teatre, cosa que m’ha 

facilitat fer-ne l’anàlisi, ja que hi vaig molt sovint i m’agrada veure-hi els clàssics 

catalans que s’hi representen. 

La complexitat més gran a la que m’he enfrontat ha estat el temps i l’organització 

d’aquest. Els primers mesos del curs vaig iniciar les pràctiques curriculars a TV3 

on vaig fer una dedicació completa del meu temps per aprendre’n al màxim dels 

meus referents televisius. A més a més, ho vaig compaginar amb les 

assignatures del curs. Així doncs, l’elaboració del treball va quedar relegat al 

segon semestre, on he pogut compaginar les assignatures que em faltaven, dues 

feines i el treball de final de grau. Amb això el que vull dir és que el temps reduït 

ha estat un impediment per fer un anàlisi més extensiu. 

Un dels aspectes amb el que em faig una autocrítica més punyent ha estat el fet 

de no haver entrevistat a més persones. Vaig poder conversar amb l’Aina Torres, 

que l’any passat va publicar la biografia de Montserrat Roig i em va ajudar a 

apropar-me a la figura de l‘escriptora. També vaig poder intercanviar unes 

paraules amb Bel Olid, la Presidenta de l’Associació dels escriptors en llengua 

catalana17 i que acaba de publicar el llibre de “50 woman writters”. Vaig parlar 

amb la periodista i escriptora Gemma Ruiz, autora de la novel·la “Argelagues”. 

Però m’hagués agradat profunditzar una mica més amb un antropòleg o un 

                                                           
17 Es pot consultar informació de l’Associació aquí: http://www.escriptors.cat/ 
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sociòleg sobre com eren realment les dones del segle XX, aquelles dones que 

han de passar per situacions tan complexes i si acaben desenvolupant unes 

característiques comunes.  

A pesar d’això, he pogut parlar extensament amb àvies que m’han pogut relatar 

com va ser la seva vida i com alguna d’elles han aconseguit ser intel·lectuals, no 

pels medis facilitats per la societat sinó per voluntat pròpia, el fet de ser 

autodidactes i aquest esperit de superació. 

Consultant altres treballs de final de grau d’anys anteriors he pogut observar que 

la majoria són de recerca i no n’hi ha masses com el meu. Hi ha molt pocs 

reportatges literaris i això, d’alguna manera, m’ha dificultat la feina perquè no 

podia fer un exercici de comparar el meu projecte amb altres treballs semblants 

i en certs moments no sabia com estructurar el reportatge. De fet el resultat és 

un reportatge literari amb un estil que sovint semblant al de l’assaig. 

Això sí, vaig tenir molt clar des del començament quin estil literari volia utilitzar i 

vaig saber visualitzar amb molta rapidesa com seria el resultat final. Sabia que 

volia iniciar el reportatge a través d’una crònica que em permetés presentar la 

temàtica i situar al lector, i fer-ho des de la Plaça del Diamant em semblava la 

millor manera de fer-ho. 

Analitzant aquest viatge que he fet pel segle XX he arribat a unes conclusions 

molt concretes perquè he pogut entendre i profunditzar la vida de les dones 

espanyoles al llarg d’aquest darrer segle i m’he adonat que ser dona ha 

esdevingut una tasca molt complexa. 

Evidentment, aquesta conclusió és molt lògica, però alhora necessària. Després 

d’haver llegit sobre la història del segle XX m’agradaria destacar el moviment 
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feminista que va sorgir arran de la mort de Franco, i que aconseguí reconduir la 

situació que s’estava vivint. I és que, aquest moviment, va ser impulsat per 

algunes de les escriptores que m’he dedicat a analitzar. 

La situació de la dona era molt dolenta, l’època republicana ja quedava massa 

lluny, s’havia esvaït, com tota esperança de progrés del país. Hem de tenir 

present que el sistema republicà no va ser un somni perfecte. La millora de la 

situació de la dona es va anar apagant amb la decadència del bàndol republicà. 

El que semblava una revolució social femenina es va anar esvaint fins al punt 

que les dones desenvolupaven les mateixes tasques al front que a l’interior de 

els llars familiars.18 

A pesar d’això, ja s’estava gestant un moviment feminista dins la societat 

espanyola i després de la mort del dictador ressorgeix un sentiment feminista, 

que va lluitar per aconseguir els drets i privilegis que havien tingut durant el 

període republicà 

Realment, l’organització i la capacitat de moviment de les dones espanyoles 

representen un fet digne d’elogiar. Per enèsima vegada, les dones havien 

demostrat que no eren inferiors als homes, tot donant tota una lliçó a aquelles 

velles conviccions franquistes, que veien la dona únicament com a instrument de 

treball, especialment domèstic.  

Després de realitzar aquest projecte m’he adonat que encara hi ha molta feina 

per fer. Ara bé, no tan sols la part femenina de la societat haurà de lluitar a favor 

                                                           
18 Informació extreta del llibre: Dones públiques : política i gènere a l'Espanya del segle XX / 

Montserrat Duch Plana 
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d’aquestes fites; els homes també hauran de posar-hi alguna cosa de la seva 

part per arribar a una correcta solució. 

La conclusió a la que arribo és  que aquesta situació no pot tornar-se a repetir 

mai més. Crec que la qüestió educativa ha d’esdevenir el pilar fonamental des 

del qual es pugui sustentar un bon funcionament de la societat. Així, aposto 

clarament per un sistema d’aprenentatge que motivi les persones en formació a 

valorar de la mateixa manera qualsevol ésser humà, amb independència de la 

seva condició sexual.  

Per tancar les meves conclusions m’agradaria afegir que fer aquest projecte m’ha 

fet créixer i m’ha fet augmentar l’interès en conèixer les obres cabdals de la 

literatura femenina i la història del feminisme al llarg del segle XX per entendre 

com som ara i projectar on volem arribar. D’alguna manera aquest projecte 

marcarà la meva forma de pensar d’ara endavant. 
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7. Cos del reportatge - La dona del segle XX a través dels personatges 

femenins d’algunes de les escriptores cabdals de la literatura 

catalana 

 

És diumenge d'un matí d'hivern. No fa massa fred i el sol escalfa la gent que 

esmorza a les terrasses de la Plaça del Diamant. Decepciona veure que el nom 

de la plaça no li fa justícia, ja que no llueix. Una plaça petita, amb un parc per 

nens d'un espai reduït, feta de ciment, una plaça dura, sense gespa ni flors. És 

una plaça grisa i sense llum.  

Mercè Rodoreda va titular una de les seves novel·les més importants amb el nom 

d’aquesta plaça. Anys després, quan Rodoreda va esdevenir una escriptora de 

renom, d’alguna manera es va començar a associar la plaça amb la seva figura. 

Doncs bé, com pot ser que una escriptora que recordem a partir de simbologies 

com la de les flors i la importància que li atorgava al seu treball narratiu, tingui 

una plaça sense aquest element!, o un petit embalat... L’únic lligam que em 

condueix a la novel·la són els coloms que s’hi passegen. Abans, a la plaça, hi 

havia les botigues de queviures, ara està envoltada de botigues de sushi, 

gelateries i fruiteries regentades amb paradistes migrats. 

Un dels elements que es conserva, per sort, és el refugi que van construir i que 

donava cabuda als veïns que es protegien dels bombardejos l’any 1937. És el 

refugi número 232 i, a les dues portes d’entrada de cada extrem de la plaça hi 

ha  els següents fragments escrits de La plaça del Diamant: 
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“Hi havia homes molt grans que aprenien de fer la guerra pels carrers. Joves i 

vells, tothom a la guerra, i la guerra els xuclava i els donava la mort. Moltes 

llàgrimes, molt mal per dintre i per fora”.  

“I el fred a dintre el cor era un fred que no s’acabava mai. Com vam viure aquells 

dies, no ho sé. Entre el temps de marxar els uns i d’entrar els altres, em vaig 

tancar al pis”. 

“Coloms, veces, abeuradors, covadors, colomar, i escala de paleta, tot a 

passeig”. 

Doncs bé, ara aquest refugi serveix de portaries dels nens que juguen 

despreocupadament a la plaça.  

Barcelona li deu tant a Mercè Rodoreda que en la remodelació que va fer 

l'Ajuntament d'aquest espai haurien d'haver-li retret tribut a l’escriptora.  

Quatre tímides flors als balcons homenatgen, potser sense saber-ho, una de les 

escriptores catalanes més llegides del segle XX. I de fet n'hi va haver moltes, tot 

i que predominaven els homes escriptors. 

On eren les dones durant les primeres dècades del segle XX i com eren? A través 

de la literatura de dones podem observar quin paper tenien i com ha anat 

evolucionant a través dels anys. 

Mercè Rodoreda, influenciada per altres dones, va ser una de les impulsores del 

feminisme literari, però no  va ser l’única. Montserrat Roig, Maria Mercè Marçal, 

Caterina Albert, sota el pseudònim de Víctor Català, Maria Aurèlia Capmany, 

Rosa Leveroni, Maria Antònia Salvany, Marta Pessarrodona, Teresa Pàmies, 
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Lola Anglada o Joana Raspall també ho van ser; tanmateix Ana Maria Matute i 

Carmen Laforet19 (tot i que ho fessin en castellà).  

Escriptores més contemporànies però que han seguit escrivint  i retratant com 

eren les dones del segle passat i la importància de la seva lluita per tal 

d’aconseguir els drets que tenim avui en dia, com ara Carme Riera, Assumpta 

Montellà (La maternitat d’Elna), Maria Barbal o la recent premiada Isabel Clara 

Simó també són exemples de dones que ens recorden que no sempre hem 

gaudit dels drets dels que disposem avui dia i la lluita que van fer les nostres 

precursores. Gemma Ruiz, periodista de la secció cultura dels informatius de TV3 

acaba de publicar Argelagues un llibre on parla exactament d’aquest tema, de la 

lluita de les dones del segle XX a les fàbriques per aconseguir els drets dels que 

gaudim actualment. 

Però els drets de les dones han anat canviant al llarg de la història. Si fem un 

cop d’ull al nostre passat recent, el del segle XX, podem observar que hi van 

haver tants canvis polítics que van fer que es modifiquessin drets i deures, 

sobretot els de les dones. 

L’evolució dels drets de les dones, doncs, és l’estudi del paper que aquestes han 

jugat en la història, amb l’efecte que els esdeveniments històrics han tingut sobre 

elles.  

Tinc el convenciment que els relats més tradicionals de la història han minimitzat 

o ignorat les contribucions que les dones han fet a l’actualitat, així com els efectes 

que els esdeveniments històrics han tingut en el conjunt de les dones, ja que la 

història ha estat escrita principalment per homes i sobre les activitats dels homes 

                                                           
19 Totes dues van néixer a Barcelona però sempre escrivien en castellà. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Home
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en l'esfera pública: guerra, política, diplomàcia i gestió. Les dones han estat 

excloses per norma general i, quan són esmentades és gairebé sempre en 

papers reservats típicament al seu gènere, com esposes, mares, filles i amants. 

La història ha donat sempre més valor a allò que era considerat històricament 

'digne', i ja es veu que els temes que afecten les dones no s'han considerat, en 

general, d'aquesta mena. 

Les dones d’aquella època, com a activistes en l’alliberament de la dona, 

analitzant l’opressió i les desigualtats que experimentaven, van sentir la 

necessitat d’esbrinar la vida de les seves avantpassades i les seves pròpies, i va 

ser gràcies a la literatura, que van poder plasmar i explicar-nos com eren.20 

Fent referència als segle XX, probablement va ser l’etapa de gran canvi per a 

elles. Portaven la casa, cuidaven els fills, desenvolupaven el rol de mare, 

d’infermera, mestra, esposa, veïna, amiga, les seves activitats van quedar 

documentades a través de les escriptores que van donar veu a aquestes dones. 

És innegable que el segle XX va aportar un gran progrés per a elles, obrint les 

portes a un debat historiogràfic sobre el seu paper social, civil, econòmic, humà 

i polític. La lluita per tal d’aconseguir la igualtat política, jurídica i econòmica de 

les dones va ser una de les grans experiències del segle passat.21 

La condició social de la dona a l'Espanya del segle XX no havia variat gaire en 

el nostre país respecte la segona meitat del segle anterior. Tal i com ens explica 

                                                           
20Informació extreta d’aquesta página web:  
http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/12/05/el-llarg-cami-cap-a-la-igualtat-de-la-dona-el-
segle-xx-com-a-segle-de-les-dones/ 
21 Informació extreta d’aquest llibre: (2002): “La recuperación de la palabra”, en Antonina 
RODRIGO, Mujeres para la historia. La España silenciada del siglo XX, Barcelona, Carena. 
1978. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Diplom%C3%A0cia
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3%A8nere_(sociologia)
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Alba Calvo Lacalle en el llibre De la Segunda República española al franquismo: 

un gran retroceso para la mujer, les dones continuaven sense tenir els drets 

legals dels que gaudien els homes, als quals estaven sotmeses, així com 

l'analfabetisme i la incultura. Al 1900 hi havia un 72% de dones analfabetes 

enfront d'un 58% d’homes. A més a més, les dones de classe baixa, que 

representaven el 14% de la població activa el 1930, es veien obligades a fer les 

feines de casa i el treball al camp, a la fàbrica o en el servei domèstic. Les dones 

patien una clara segregació laboral i cobraven salaris fins a un 48% inferior als 

dels homes. 

El moviment organitzat de reivindicació dels drets de les dones o moviment 

feminista no va aparèixer a Espanya fins després de la Primera Guerra Mundial, 

quan en els països occidentals ja s'havia aconseguit la seva principal 

reivindicació, el sufragi.22 

La Primera Guerra Mundial va marcar un punt d’inflexió en la consciència social 

de la dona. Durant aquest conflicte, la dona va assumir el manteniment de 

l’economia productiva mentre els homes lluitaven al front, donant a les dones un 

nou lloc dins de la societat. 

Segons el llibre Modernas y vanguardistas: mujer y democràcia en la II República 

de Mercedes Gómez, A Espanya el feminisme va ser un moviment minoritari i 

mancat de radicalització que va servir per a difondre el debat sobre el paper 

social de la dona i la defensa dels seus drets laborals, socials, econòmics i 

polítics. Com que va coincidir amb les tensions sociopolítiques d'aquests anys, 

                                                           
22 Citacions procedents de http://clio.rediris.es/exilio/mujerex/mujeres_exilio.htm 
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el moviment es va impregnar de connotacions polítiques, la qual cosa va fer 

impossible l'existència d'un feminisme independent. 

Durant el 1902 fins l’any 1931 a Espanya regnava Alfons XIII, època en que es 

va viure la crisi de la Restauració (1902 a 1923) i la dictadura de Primo de Rivera 

(1923-1930), uns anys en que els drets de les dones van quedar relegats. 

Tal i com explica Raquel Vázquez en el seu llibre La mujer en la segona 

República espñola, la primera organització femenina a nivell estatal fou 

l'Associación Nacional de Mujeres Espanyolas l’any 1918, inscrit en un corrent 

moral i idealista i vinculat al catolicisme que es preocupava per millorar l’educació 

de la dona. 

A Catalunya, on els problemes de les dones obreres eren especialment patents 

s'inicià a començament de segle, un moviment de promoció de la dona, que des 

de posicions conservadores, centrà el seu interès en la reivindicació de l'accés a 

l’educació i a la cultura. Destaquen d'aquest moviment reformista Dolors 

Montserdà i Carme Karr de Lasarte, directora de la revista Feminal, que, des 

d'una perspectiva més oberta, defensà la participació de la dona en l’àmbit 

polític. 

Tot i que el 1919 es va establir el lliure accés de la dona a la Universitat i que el 

1918 se'n va permetre l'ingrés en l'administració pública, lleis que afavorien a les 

dones de classe mitjana alta, no va ser fins a la segona República que es va fer 

realitat, en bona part, l'emancipació femenina. L'equiparació legal amb els 

homes, l'elegibilitat de les dones, el dret al sufragi, el matrimoni civil, el divorci, 

l’extensió de l'educació, que va fer augmentar l'escolarització femenina d'un 14% 
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a un 32%, van ser èxits obtinguts més per l'afany renovador republicà que no 

pas per la pressió del tímid feminisme. 

Els canvis republicans servien per amplificar el discurs feminista i va haver-hi 

una eclosió d'organitzacions lligades als partits polítics. Es van crear la 

”Agrupación de Mujeres Antifascistas”, l'anarquista “Mujeres Libres” i la 

republicana “Asociación Republicana Feminista”.23 

Entre el 1936 i el 1939 l'esforç bèl·lic va marginar el discurs emancipador de la 

dona i va deixar de banda la problemàtica femenina. A la zona republicana la 

dona es va incorporar al front amb les milícies populars fins que es va 

reorganitzar l'exèrcit l'any 1937, i després va participar en l'organització de la 

rereguarda. 

A la zona sublevada, la Sección Femenina de la falange va articular també la 

participació de la dona en la rereguarda però des d’uns principis ideològics 

diferents, abnegació, disciplina, lliurament i subordinació a l'home, tal i com 

descriuen Glòria Granell, Josep Rafart i Daniel Montañà en el llibre Una dona del 

segle XX. 

Els últims anys 1960 i els primers 1970, el moviment feminista va canviar 

substancialment la condició de les dones a Occident. El detonador de la revolució 

fou el desenvolupament de la píndola per al control de la concepció el 1960, que 

va proporcionar a les dones un control fàcil i segur de la contracepció. 

                                                           
23 Informació extreta de: GONZÁLEZ DE CHÁVEZ FERNÁNDEZ, M. Asunción (1998): 
“La conformación de la subjetividad femenina”, en Feminidad y masculinidad. 
Subjetividad y orden simbólico, Madrid, Biblioteca Nueva. 
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A principis del segle XX, Simone de Beauvoir va escriure una anàlisi detallada 

de l’opressió de les dones. A través de la novel·la autobiogràfica Memorias de 

una joven formal narra les seves experiències vitals fins els 21 anys. Tot i que és 

una escriptora francesa la seva obra manté moltes similituds amb les escriptores 

catalanes dels seus temps, o les que van escriure posteriorment. 

A pesar de que el meu objectiu en aquest reportatge és parlar de les escriptores 

catalanes més destacades que han donat a conèixer des d’una visió femenina el 

món, no puc passar per alt l’escriptora francesa Simone de Beauvoir, una de les 

precursores del feminisme que marcaran la literatura catalana. A més a més del 

feminisme, la seva obra parla de grans altres temes, com la responsabilitat 

individual, la llibertat sexual o l’existencialisme. Va créixer en el sí d’una família 

burgesa i va ser educada de manera classista, és doncs curiós, que s’hagi acabat 

convertint en la icona que és avui en dia. 

Beauvoir va créixer en un ambient tradicionalista, on el paper de les dones estava 

limitat. Va poder estudiar a la universitat. Tenia un gran amor per la cultura i els 

llibres tot i que va patir la censura dels pares a l’hora d’accedir a les lectures. Tal 

i com explica en el primer volum de la seva biografia Memorias de una joven 

formal va deixar de ser creient quan era molt jove i va tenir una relació 

sentimental i lliberal amb el filòsof Jean Paul Sartre. 

Així doncs, en el llibre Memorias de una jovent formal l’escriptora exposa els 

seus sentiments més íntims i els seus conflictes interns, convertint la història en 

un exercici d’introspecció. 

No és només un llibre autobiogràfic sinó que, a través de les seves pàgines 

podem obtenir una visió de les costums i la cultura francesa de principis de segle 
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XX, i els conflictes bèl·lics i els seus efectes, com la gran tragèdia de la Primera 

Guerra Mundial. 

Observant la literatura posterior de Catalunya, trobem certes similituds amb 

l’autora Mercè Rodoreda, sobretot pel fet que, com passa amb Beauvoir, els 

personatges són femenins i fan un exercici de psicoanàlisi. 

Mercè Rodoreda va ser la creadora dels personatges femenins més atractius de 

la literatura catalana. Si analitzem amb deteniment la seva literatura, podem 

observar l’afany que tenia per descriure les dones del seu temps. 

Rodoreda va ser un dels personatges més rellevants de les lletres catalanes del 

segle passat. L’autora solia situar els seus personatges  al barri de Gràcia i Sant 

Gervasi de Barcelona. Una de les grans iniciadores de la novel·la psicològica i 

pionera de la literatura femenina. Una de les novel·les més importants La plaça 

del Diamant i el seu personatge famós “Colometa” han convertit aquesta 

escriptora en autora traduïda a nombroses llengües i coneguda, apreciada i 

estudiada. Rodoreda va conrear la poesia, el teatre i la novel·la. 

L’escriptora expressa en les seves novel·les i a través dels personatges femenins 

els seus pensaments interiors i aconsegueix que el lector es converteixi en 

confident involuntari que viu l’agonia i l’angoixa dels personatges a través de la 

simbologia que és present en tota la seva obra. 

La majoria de personatges de Mercè Rodoreda tenen una forta personalitat i 

presenten una acurada descripció física, però sobretot psicològica. Són 

personatges amb un interior molt complex, on la recerca de l’equilibri és un dels 

objectius de l’autora. 
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En l’obra de Mercè Rodoreda sempre hi apareixen personatges femenins. Si els 

observem amb deteniment podem entendre quin paper tenien les dones a 

mitjans de segle XX, ja que la majoria dels seus personatges són dones joves 

que han de trencar amb la seva joventut. Acostuma a situar-los a Barcelona, en 

una gran ciutat, com Rosamaria la senyoreta que passa els estius, després de 

casada, amb el marit en una torre d’estiueig amb jardí. Una noia de Sant Gervasi 

que anava per modista, però que es va casar amb l’hereu d’una família benestant 

per esdevenir una dona de més prestigi social. Es produeix un canvi de classes, 

un motiu recorrent en les seves novel·les, des del casament per conveniència de 

Teresa Goday de Mirall Trencat fins al personatge d’Aloma o Natàlia de La Plaça 

del Diamant. Carles Cortés en fa una extensa descripció en el llibre El retrat 

psicològic dels personatges femenins de Mercè Rodoreda. 

De fet, a Natàlia, de La Plaça del Diamant, la descriu com un personatge femení 

que ens transmet força i descriu molt bé les dones que van haver de viure la 

guerra i van tirar endavant criatures petites mentre l’home era fent la guerra. 

Natàlia és la força d’una dona que lluita a diari per seguir endavant. La força d’un 

col·lectiu que amb el seu treball i dedicació va aconseguir superar els entrebancs 

socials d’una època. La protagonista és una jove que en una festa major, coneix 

al que serà el seu futur marit, en Quimet.  

Rodoreda utilitza Natàlia de protagonista però també com a narradora. És el 

personatge més ben caracteritzat, però amb poques descripcions físiques. La 

primera característica de Natàlia que podem veure a l'obra és que no pot dir que 

no. Ja en la primera pàgina podem veure que, per no fer mal als altres i no patir 

ella mateixa, sempre ha de dir que sí si algú li demana qualsevol petició. També 

la descriu molt innocent i es deixa portar per les decisions del seu marit.  
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Neus Carbonell fa un extens anàlisi de La Plaça del Diamant en el llibre que va 

publicar l’any 1994, profunditzant en la complexitat del paper de la protagonista. 

Natàlia fa el crit d’infern enmig de la plaça expulsant l’angoixa i la impotència per 

la situació que està deixant la guerra i la postguerra. És a partir d’aquest 

sentiment que la Colometa, inconscientment, li surt la narració de la novel·la i 

posteriorment convertida en pel·lícula i obra de teatre. 

Tots aquests són trets que caracteritzaven a moltes dones del segle XX, moltes 

d’elles marcades per la impossibilitat d’anar a escola i formar-se intel·lectualment 

i sobretot culturalment. 

Els personatges femenins de Rodoreda tenen vides molt senzilles i han de 

trencar amb els somnis i els ideals de la joventut, per tal de sobreviure a la ciutat 

en uns moments de canvi polític, de transformació després de la guerra civil 

espanyola i la postguerra. Francesc Massip i Montserrat Palau, en el llibre que 

va escriure conjuntament i que es titula L’obra dramàtica de Mercè Rodoreda, 

descriuen els personatges femenins de Rodoreda com a supervivents, no pas 

heroïnes, totes són marcades per una pèrdua, una casa, la joventut, un familiar, 

un barri o un colomar, en el cas de Natàlia de La Plaça del Diamant, les quals 

reaccionen començant de nou les seves vides empeses pel destí del que tant en 

parla l’autora. 

Així doncs, el personatge d’Aloma del llibre que duu el mateix nom, abandona la 

casa amb jardí de Sant Gervasi. 

Aloma és una noia ingènua, tímida, amb poca autoestima, molt sensible, 

somiadora i innocent, té moltes ganes de trobar algú que l'estimi, ha viscut 

moments molt tristos al llarg de la seva vida: la mort dels seus pares i més tard 
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el suïcidi del seu germà gran. Experiències que la marquen i la condicionen quan 

va creixent i determinen les relacions amb els homes i la manera en com va 

afrontant les situacions que no s’espera, com l’embaràs amb la posterior fugida. 

En aquest cas, també trobem moltes semblances entre Aloma i el paper de les 

dones del segle passat. Aloma es queda embarassada d’un home del qual n’està 

enamorada però no li ho confessa, prefereix començar de nou i fugir. La dona, 

doncs, porta el pes de la família, ella es fa responsable de la situació que li és 

adversa. Ha d’afrontar esdeveniments que li fan perdre la innocència de cop. 

Per altra banda, Cecília deixa enrere la seva infantesa mentre recorre la ciutat 

en la recerca d’un pare ideal en el llibre El carrer de les Camèlies. 

En aquesta novel·la Rodoreda explica la vida de Cecília des de que és petita fins 

que arriba a l’edat adulta. A Cecília l’abandonen de petita i la crien els seus pares 

adoptius que l'acullen a casa seva quan la troben al carrer.  

Aquest fet fa que se senti perduda, marginada i estranya a pesar de l’esforç de 

la família per fer-la sentir partícip i integrada. Així doncs, Cecília busca la seva 

identitat a través de les relacions amorosos que té amb els homes i viurà en 

ambients marginals de misèria i prostitució.  

Cecília es converteix en una dona que té relacions molt intenses, doloroses i 

cruels que acabaran convertint-la en qui és, una dona madura i independent. 

Amb aquesta novel·la Rodoreda vol explicar la soledat i la tristesa a través 

d’aquest personatge femení i a partir de l’angoixa i patiment que pateix 

constantment i el camí fins assolir la maduresa emocional que li permet 

sobreviure en el món i deixar de ser dependent dels altres, bàsicament dels 

homes. La protagonista, però, necessita tastar i assolir la desesperació, crueltat 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Prostituci%C3%B3
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i dependència màxima per poder reaccionar al món i començar a decidir sobre 

la seva pròpia vida. 

Les dones del segle XX no eren totes iguals, algunes probablement se sentiran 

reflectides en el personatge de Cecília, sobretot aquelles que van lluitar més per 

esdevenir el que volien ser i van aconseguir sentir-se més independents en les 

decisions que van prendre malgrat la dificultat dels anys que van viure. 

A Mirall Trencat, també novel·la de Rodoreda, Teresa Goday renuncia al seu fill 

i el canvia pel seu marit i per una nova vida de senyora Rovira al carrer Trafalgar, 

i la fa estar al capdamunt de l’escala social, representada metafòricament per la 

torre de Sant Gervasi. 

Contràriament a altres personatges de Rodoreda, Teresa Goday és descrita com 

una dona passional que durant el transcurs de la novel·la s'apropa a la vellesa. 

Una dona que s'ha buscat una vida que li garanteix l'abundància material.  

Els personatges de la Rodoreda, tal i com explica Joaquim Poch en el llibre Dona 

i psicoanàlisi a l’obra de Mercè Rodoreda, deambulen com ànimes amb pena per 

la ciutat de Barcelona abans o després de la decisió que els acaba canviant la 

vida i els frustra els somnis que tenien. 

I tot i que Mercè Rodoreda és l’exemple d’escriptora per excel·lència del segle 

XX, n’hi va haver moltes altres d’importants. Enguany, s’han publicat dues 

memòries sobre la periodista i escriptora feminista Montserrat Roig. Per una 

banda una memòria molt completa escrita de la mà de Betzabè Garcia i, per altra 

banda, Aina Torres ha publicat un llibre de les memòries de Montserrat Roig a 

través de les anècdotes de la seva vida i la mirada de periodistes i gent del món 

de la comunicació actuals que la van conèixer i van estar marcats per l’autora. 
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Montserrat Roig va ser un escriptora de novel·les, contes, assaig, reportatges i 

articles periodístics. També va treballar a la televisió entrevistant escriptors.  

Provenia d’una família burgesa liberal, com Simone de Beauvoir. Des de jove va 

participar en els moviments de protesta estudiantil, de fet ella va estudiar a la 

Universitat de Barcelona. Va ser guardonada amb el premi Víctor Català pel 

recull de narracions Molta roba i poc sabó... i tan neta que la volen.  

Fent referència als personatges femenins, Roig va escriure Ramona, adéu 

(1972) on va retratar tres generacions de dones, àvia, mare i filla, que viuen les 

seves històries personals amb el rerefons dels moments de la història del país.  

Catherine Bellver, en el seu llibre Montserrat Roig and the creation of a 

gynocentric reality, que va escriure l’any 1991 analitza l’obra de l’autora i el pes 

de la dona en les seves novel·les. 

A Ramona, adéu Montserrat Roig utilitza la història de tres dones barcelonines 

que representen tres generacions d’una mateixa família. Ramona, adéu 

proporciona un mosaic històric i social de la ciutat de Barcelona entre final del 

segle XIX i els anys seixanta del segle XX. Un mosaic que té a veure, sobretot, 

amb la necessitat de Montserrat Roig de recuperar el propi passat, entendre’l i 

acceptar-lo per poder-lo deixar definitivament enrere: d’aquí l’«adéu» del títol. la 

novel·la ofereix l’experiència femenina i la importància de la representació i la 

creació de la mirada i la narració de la dona. 

Ramona, adéu s’obre i es tanca amb un monòleg de Mundeta Ventura que 

desclou la seva experiència de dona embarassada a la recerca del marit poc 

després del bombardeig del Coliseum, en la Barcelona del març de 1938.  
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Entremig, la narració alterna la història d’aquest personatge amb les de la seva 

mare i la seva filla. Són tres dones ben diferents i d’èpoques diverses i, no obstant 

això, comparteixen coses fonamentals: el vincle familiar, el nom (totes tres es 

diuen Ramona i tothom les anomena Mundeta), la importància de les relacions 

amb els homes, el pes decisiu dels fets històrics en les seves vides i, sobretot, el 

silenci en què viuen i la incomprensió mútua que les afecta.  

A El temps de les cireres, recupera els mateixos personatges i guanya el premi 

Sant Jordi de novel·la de 1976.  

En aquesta novel·la explica el retorn a Barcelona de la Natàlia després d’haver 

viscut dotze anys a França i Anglaterra, i pocs dies després de l'execució de 

Salvador Puig i Antich. La Natàlia pertany a una família burgesa de Barcelona, 

la família Miralpeix. Tots els personatges de la novel·la intenten buscar un sentit 

a la vida en una Barcelona marcada pels darrers anys del franquisme. El títol de 

la novel·la fa referència a Le temps des cerises de Jean-Baptiste Clément, poeta 

de la Comuna de París, subratllant el desig de recerca d’un paradís perdut. 

La vinculació feminista de Roig es destaca en el seu treball de periodista on 

manifesta la seva voluntat per construir una tradició de periodisme culte i amb 

voluntat de recuperar la memòria històrica del país. 

L'hora violeta (1980) és la novel·la que culmina el seu posicionament feminista. 

A partir d'aquí, les seves novel·les prenen un caire diferent: més tard publica 

L'òpera quotidiana (1982), La veu melodiosa (1987) i el recull de contes “El cant 

de la joventut” (1989). D'entre les seves obres més premiades també destaquen 

L'agulla daurada (premi Nacional de Literatura Catalana de 1986), escrit a partir 

d'una estada de dos mesos de l'autora a Leningrad i que testimonia el setge que 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Salvador_Puig_i_Antich
https://ca.wikipedia.org/wiki/Franquisme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Le_temps_des_cerises
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Baptiste_Cl%C3%A9ment&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Comuna_de_Par%C3%ADs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Premi_Nacional_de_Literatura#Premis_Nacionals_de_Literatura_Catalana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Leningrad
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va patir la ciutat pels nazis durant la Segona Guerra mundial. La darrera de les 

seves publicacions és Digues que m'estimes encara que sigui mentida (1991), 

en la qual l'autora confegeix una poètica personal a tall de testament literari. 

Tant Mercè Rodoreda com Montserrat Roig, o fins i tot Maria Barbal, de la qual 

en parlaré més endavant, van fer referència a l’exili interior dels seus 

personatges femenins, que van patir una doble marginació després de la Guerra 

Civil Espanyola. D’una banda eren marginades i condemnades al silenci pel 

simple fet de ser dones, i per l’altra, perquè el seu sacrifici i la persecució dels 

seus somnis i ideals van estar ignorats durant molts anys, probablement fins 

l’esforç per part d’uns quants de recuperar la memòria històrica. Aquestes tres 

autores no van haver d’experimentar l’exili però els seus personatges sí.  

Uns personatges que pateixin la crueltat d’una societat obligada a assumir un 

nou ordre jerarquitzat i amb un nou paper dels rols de gènere. L’exili interior dels 

personatges femenins, es contraposa a l’exili en els camps de concentració dels 

personatges masculins de Montserrat Roig, que, a través de l’obra Els catalans 

als camps nazis (1977) va poder tenir un contacte directe va poder parlar amb 

les víctimes de la dictadura i la segona guerra mundial. 

Montserrat Roig  va protestar contra l’oblit de la memòria històrica així com Maria 

Barbal. Ambdues releguen els seus personatges femenins a la, pràcticament, no 

existència. En canvi els personatges masculins tenen més importància, els 

atorguen papers més actius, per exemple en la defensa de la República, tot i que 

posteriorment en paguen les conseqüències. 

Al llibre Els catalans als camps nazis Montserrat Roig explica quina era la situació 

de les dones en els camps d’extermini: “les dones que havien anat a 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Segona_Guerra_Mundial
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Raventsbrück eren dones  que havien escollit amb plena consciència  la lluita 

contra el nazisme: per elles combatre el nazisme significava ajudar a que el món 

fos millor, però un món on les dones també visquessin en llibertat. El nazisme 

anava en contra de la dona lliure (1890, 199)”. 

Així doncs, fa una reivindicació de les dones compromeses d’aquella època que 

van estar privades de llibertat i condemnades a la misèria i a la pèrdua des drets 

humans més bàsics. 

Els personatges de Judit El temps de els cireres (de Montserrat Roig) i Conxa 

(de Maria Barbal) representen aquest exili interior. 

Judit Fléchier és la mare de Natàlia. Filla d’un jueu francès arrelat a Barcelona. 

Als divuit anys és orfe i es guanya la vida com a professora de piano. 

Independent i segura, Judit no encaixa entre les dones prototípiques de l’època, 

però ella també es veu obligada a claudicar després de la guerra:  

Per això, la Judit, que havia estat educada pel seu pare, un jueu francès que no 

creia gaire en Jehovà, aguantà les coses que vingueren després, ella no era 

valenta com la Kati. La Judit es convertí al catolicisme i es casà per l’Església. 

En L’hora violeta coneixem fragments del seu diari, la perspectiva amb què, 

pacient, espera el retorn del marit. La seua passió pel petit Pere, nascut amb la 

síndrome de Down, té a veure amb el dol per la innocència que el conflicte bèl·lic 

va devastar.  

Al final de la novel·la la protagonista ha de lluitar per la supervivència a causa 

d’un atac de feridura que la manté immòbil. Per tant, el seu exili és intern, perd 

l’esperança i acaba passant els dies observant els patis interiors de l’Eixample. 
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L’altre personatge femení és la Conxa, de Pedra de Tartera, escrit per Maria 

Barbal. Conxa viu a la muntanya, per a ella la ciutat és un món irreal, ella 

s’identifica amb el món rural, la casa i la natura, per això no comprèn que tant el 

seu marit Jaume com la seva tieta tinguin tanta obsessió per Barcelona. 

Conxa, doncs, és un personatge que ens pot recordar al personatge de la Mila 

de l’escriptora Caterina Albert, que es va popularitzar amb el nom de Víctor 

Català.  

Caterina Albert és l’autora de l’obra Solitud (1905), una de les obres literàries 

cabdals del modernisme. La força del seu estil i la gran riquesa lèxica són els 

elements definitoris del conjunt de la seva obra. 

L'obra de Solitud tracta l'itinerari vital i interior de Mila, la protagonista, fins que 

s'arriba a conèixer a ella mateixa. A la manera de les novel·les modernistes, és 

una història d'autoconstrucció i descobriment de la pròpia personalitat. Mila és 

una dona insatisfeta amb la seva relació matrimonial; el seu marit és un home 

gandul i amb poca personalitat, a qui ha de seguir per fer-se càrrec d'una ermita 

en una muntanya solitària i abrupta. La profunda insatisfacció que pateix la porta 

al desequilibri emocional, que intenta pal·liar amb les relacions personals que 

manté amb altres personatges, sobretot amb el pastor. Relacions marcades per 

la cerca de l'amor, l'instint maternal i el desig de formar part d'alguna cosa. El 

coneixement de la seva pròpia personalitat, que assolirà al final de la novel·la, li 

suposarà assumir la pròpia solitud per poder iniciar una altra vida o poder-la 

canviar profundament. 

Fins el moment, totes les obres que he analitzat han estat en català però hi va 

haver una escriptora catalana que va decidir publicar en castellà. Em refereixo a 
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Carmen Laforet una dona catalana que se la coneix, entre d’altres, pel llibre 

Nada. 

Nada és una novel·la escrita per Carmen Laforet l’any 1944 i va ser guardonada 

amb el Premi Nadal de literatura. Un dels fets que criden més l’atenció és l’edat 

de Laforet, que el va escriure quan nomé tenia 23 anys. A pesar de la seva 

joventut va ser capaç de fer un retrat molt acurat de la societat de l’època. La 

protagonista principal és l’Andrea una dona jove que arriba a Barcelona. Degut 

a la semblança de la història a la seva vida molts pensaven que era una novel·la 

autobiogràfica però ella ho desmenteix en el pròleg en una edició reeditada i 

publicada l’any 1957. Nada és una novel·la de caire existencialista en la que 

Carmen Laforet reflexa l’estancament i la pobresa en la que es trobava l’Espanya 

de la postguerra. L’escriptora va saber transmetre la desaparició de la burgesia 

després de la Guerra Civil Espanyola. 

La història, doncs, explica l’arribada d’Andrea a Barcelona un cop acaba la 

guerra. Ve amb l'objectiu d’estudiar i començar una nova vida i s’instal·la a casa 

de l’àvia on hi conviu amb altres membres de la família. Laforet utilitza la mirada 

d’una dona jove per reflectir la misèria, la violència, la brutícia, l’odi i la fam d’una 

època esgarrifosa. 

La novel·la arriba a crear una atmosfera tant asfixiant que aconsegueix arribar al 

lector i traslladar-li l’angoixa de la protagonista. Laforet descriu ambients foscos, 

tancats i opacs, bruts i sovint se’ls pregunta als personatges què els passa, la 

majoria responen que res. 

A partir de la senzillesa Laforet plasma i descriu la Barcelona de l’època i ho fa 

d’una manera intimista i amb una prosa fotogràfica. L’autora utilitza recursos de 
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l’impressionisme amb l’ús constant de les descripcions. La veu és sempre la 

d’Andrea, que es fixa amb tot allò que passa al seu voltant, fent que el lector 

sàpiga sempre què pensa la noia. 

A més a més de les novel·les que he analitzat fins al moment he volgut incloure 

una obra d’una periodista i escriptora novella, la redactora de TV3 Gemma Ruiz. 

En el llibre Argelagues, la periodista Gemma Ruiz explica la vida de tres dones 

de diverses generacions al llarg del segle XX, entre Castellterçol i Sabadell, del 

Vallès rural al Vallès urbà. La història narra l’esforç per adaptar-se als efectes de 

la revolució del tèxtil, el pas de la vida a pagès a la vida als afores d’una ciutat 

en procés d’industrialització, i sobretot els canvis que es produeixen en la vida 

diària familiar. Els fets i les veus reivindiquen, per si mateixos, el paper de la dona 

en l’evolució de la societat catalana del segle XX. Argelagues és un relat èpic i 

emotiu sobre aquestes dones i també un homenatge que estava pendent. 

Per poder escriure la novel·la li van caldre set anys de documentació i 

investigació que van ajudar a construir les històries vitals de tres dones de la 

seva família, tres dones de tres generacions del segle XX, una d’elles arriba de 

Múrcia, una és de Castellterçol i la darrere de Sabadell. Ruiz va visitar arxius, va 

parlar amb testimonis de l’època per poder mostrar els models de vida tant 

diferents dels actuals. 

D’alguna manera l’autora parla de les seves avantpassades, però podrien ser 

perfectament la de totes nosaltres, ja que dóna veu a unes protagonistes que 

podrien representar perfectament la dona del segle XX. 



46 
 

Així doncs, Ruiz dóna veu a un conjunt de persones que durant aquella època 

no tenien veu pública, una època de silenci obscur que els va caure a sobre com 

una llosa. 

Les protagonistes són la Remei, la Rosa i la Nina i el títol del llibre és extret dels 

arbustos que es creen als camins, que són bonics però punxen, modestos, són 

una representació de tantes dones que van ajudar a tirar endavant el país, 

treballant en el sector del tèxtil, i sempre des de la rereguarda. 

D’alguna manera en el llibre denuncia el patriarcat. La novel·la la traça amb un 

català que es parlava en aquella època, és a dir, tots els personatges utilitzen el 

vocabulari adient per la situació temporal i espacial on es narren els fets.  

Els llibres dels que he parlat fins ara són novel·les, amb una protagonista 

femenina. Però les escriptores també es van expressar des d’altres gèneres, com 

el text teatral. Una de les màximes exponents d’aquest gènere va ser Maria 

Aurèlia Capmany24. 

I a més a més de les novel·les i els textos periodístics cal destacar les cròniques 

periodístiques d’Irene Polo25. 

                                                           
24 Maria Aurèlia Capmany va ser una novel·lista, dramaturga i assagista barcelonina. Va rebre 

el Premi Sant Jordi de novel·la i el Premi Joanot Martorell. Va destacar com a activista cultural, 

feminista i antifranquista. 

 
25 Irene Polo va ser una periodista, publicista i representant teatral catalana. Va ser una de les 

primeres dones periodistes en la premsa catalana i redactora dels principals diaris dels anys 

30. 
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Fins i tot, escriptores i dibuixants com Roser Capdevila o Pilarín Bayés han 

plasmat a través de la literatura infantil els rols de les dones quan encara eren 

nenes.  

Però totes elles pertanyen a altres gèneres que he decidit no analitzar, tot i que 

em semblava interessant esmentar-les. 

Un cop analitzats els personatges femenins d’algunes novel·les de les 

escriptores catalanes més destacades, podem arribar a entendre com eren i com 

pensaven les dones al segle XX. 

A Europa la idea de ciutadania exclou la dona, o sigui, que la dona pateix 

desigualtat en termes jurídics. Des de l’època clàssica, aquesta desigualtat 

jurídica era la justa correspondència de l’evidència d’una desigualtat natural, ja 

que derivava de la naturalesa de les coses: s’entenia que les dones tenien 

inferioritat física i debilitat de raonament. Aquesta concepció continuarà vigent 

fins ben entrat el segle XX, i es veurà la dona com un ésser relatiu, sempre lligat 

a un home, és a dir, que una dona serà únicament vista en tant que filla, muller 

o mare d’un home. 

Tal i com explica Montserrat Palau en el llibre Identitats de gènere de les dones 

catalanes a l’inici del segle XX, aquesta desigualtat ens porta directament a una 

subordinació evident i descarada de la muller respecte del marit, el qual adopta 

la figura de protector i guia de la muller. Per aquest motiu, la dona ha d’agrair-li-

ho a través de l’obediència: la supremacia del marit és un homenatge que ret la 

dona al poder que la protegeix. Així doncs, un cop casada trobem una dona 

totalment depenent i amb una notable manca d’intimitat. No obstant això, el 

divorci no era la resposta més comuna a segons quines accions qualificades 

https://web.archive.org/web/20120608083548/http:/www.narrativaseglexix.com/index.php?option=com_treballs&view=treball&id=5&Itemid=53
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d’infraccions en el terreny femení, de fet, l’home tenia dret a utilitzar la violència. 

Pel que fa a les infidelitats, qualsevol mostra d’un hipotètic adulteri és una falta 

greu en el cas femení, ja que als homes se’ls permet en la gran majoria de casos. 

L’adulteri de la dona sol ser un acte instantani, que es pot provar per tots els 

mitjans. En canvi, el delicte del marit ha de ser continuat, ja que només és punible 

si l’amant es manté a dins del domicili conjugal: una quasi bigàmia en aquell 

espai sagrat. 

Per altra banda, Josep Lluís Martín, en el seu llibre Ignorades però desitjades: la 

dona política durant les eleccions de la Segona República a Catalunya, l’autor 

parla d’aquesta desigualtat de tractament entre els homes i les dones, que era 

justificada pel fet que així s’evitava la possibilitat de fer entrar en una nissaga un 

membre bastard, que pertorbaria la distribució dels béns familiars. Així doncs, 

l’adulteri femení era una falta de respecte a la llei, a la moral pública i a la religió.  

La dona casada es considerava una incapacitada civil, de fet, no podia fer cap 

activitat com ara obrir un compte, conduir, anar al metge o sol·licitar un treball 

sense un previ acord amb el marit. 

Pel que fa al context catòlic, la dona esdevé un pilar important per a l’Església, 

ja que els homes a poc a poc deixen de banda els temes religiosos, se n’allunyen 

o bé es mostren anticlericals, mentre que les dones continuen essent fidels al 

catolicisme. Aquest aspecte l’explica Maria Dolores Ramos en el llibre Dona i 

lluita democràtica del segle XX. És per aquesta raó que l’Església comença a 

centrar tota la seva atenció en les dones, ja que es diu que elles estan o se 

senten més properes a la religió, pel fet que des d’un punt de vista sentimental 

són superiors als homes. 
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La dona catòlica ha de ser una devota, esposa i mare entregada, amb un alt grau 

de sentimentalisme, amb esperit de sacrifici envers la família i que estigui 

disposada a practicar l’obediència conjugal, és a dir, ha de ser una persona 

abnegada i submisa al marit, ja que aquest es presenta com una mena de 

benedicció: el marit és un do de Déu que porta la dona, a través del sacrifici, a la 

santedat.  

Per resumir i tal com exposa Raquel Gómez en el llibre L’evolució dels drets de 

la dona treballadora al llarg del segle XX, aquest model de dona podem 

concloure que el seu mèrit resideix a portar una vida lliurada a la resignació i la 

felicitat que proporciona la total entrega i subordinació al marit, l’administració de 

la llar i la dedicació als fills. 

En definitiva, i per tal de concloure aquesta visió de la dona durant el segle XX, 

podem dir que era vista com un ésser molt inferior a l’home i molt més apropat a 

les bèsties. En aquesta societat la dona només tenia el deure de la maternitat, 

havia de subordinar-se plenament al marit i, per descomptat, a la religió tal i com 

ens mostren d’exemple els personatges femenins de les novel·les esmentades 

anteriorment. 
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