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4.
ESCRIPTORES CATALANES CANÒNIQUES:

BALLANT EN UN CAMP DE MINES

FRANCESCA BARTRINA

Universitat de Vic

Durant el procés de formació d’un cànon literari i de determinació del 
valor estètic de les obres, apareix la qüestió de si va ser primer l’ou o la 
gallina, davant la nostra incapacitat de poder deslligar què llegim de què llegim de què com
hem après a llegir-ho. Per dir-ho clarament, llegim bé i amb plaer allò 
que ja sabem com llegir; i allò que sabem de quina manera llegir depèn 
d’allò que hem llegit abans (els textos a partir dels quals hem desenvo-
lupat expectatives i hem après estratègies interpretatives). Per tant, allò 
que triem per llegir, i, per extensió, ensenyar i, per tant “canonitzar”, està 
normalment infl uït per les nostres lectures anteriors. Fer un trencament 
radical és cansat, exigent, incòmode i, a vegades, impossible d’explicar.

La crítica i professora nord-americana Annette Kolodny fa aquesta 

refl exió a l’article “Dancing Through the Minefi eld”, publicat a la revista 

Feminist Studies la primavera de l’any 1980, article que ha estat consi-

derat el més llegit i reimprès del corpus de textos de crítica literària fe-

minista angloamericana. Segons l’autora, llegir és una activitat altament 

socialitzada, i llegim amb plaer i reconeixem el valor literari de les obres 

que ens són conegudes, familiars, que reconeixem. D’aquesta manera, la 

incorporació de més obres d’escriptores en els cànons literaris occiden-

tals hauria de portar necessàriament al replantejament del concepte de 

valor estètic i a la revisió continuada dels supòsits teòrics de la crítica 

literària, uns supòsits que han d’assumir el repte de ser oberts i fl exibles. 

D’aquesta manera, revisar el cànon literari ens ajuda a entendre el passat 

però, sobretot, satisfà la nostra necessitat d’entendre el present.
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En els darrers trenta anys, moltes veus han qüestionat la universali-

tat dels valors estètics del cànon literari universal, posant en dubte que 

fossin el refl ex d’un pensament humà inalterable i objectiu. Els defen-

sors del cànon tradicional esgrimeixen que els clàssics han sobrevis cut 

als avatars del temps a causa dels seus valors estètics, que tenen la quali-

tat de ser perennes. D’aquesta manera, la literatura esdevé un valor ins-

titucional mitjançant el qual es construeix el judici de qualitat literària. 

Tanmateix, molts estudis han demostrat que la història de la formació 

del cànon literari occidental va ser fruit d’un complicat procés d’ex-

clusió. I els valors del cànon occidental són, evidentment, els valors de 

l’humanisme liberal, la qual cosa ha permès que pogués ser utilitzat per 

una ideologia burgesa d’una manera imperialista. En aquest article ens 

ocuparem de la revisió del cànon literari català on cada dia són més 

presents les veus de les escriptores.

1. Les escriptores i el cànon literari

L’assaig pioner de Virgínia Woolf Una cambra pròpia (1929) ha tingut 

una gran importància per a la revisió del paper de les escriptores en el 

cànon literari universal. Quan, no sense picardia, Woolf es pregunta amb 

fi ngida innocència sobre l’absència d’escriptores en el cànon literari an-

glès i imagina la vida complicada que hauria tingut una suposada ger-

mana de Shakespeare, la Judith, que hagués tingut el mateix talent que 

ell, obre un camí sense tornada a la refl exió sobre les difi cultats per a 

les dones d’escriure professionalment, que ella materialitza amb la con-

dició indispensable de cinc-centes lliures de renda anuals i una cambra 

pròpia. Un altre gran tema que planteja l’assaig de Woolf és el de la im-

portància dels temes, del món refl ectit a les obres: si les dones només 

podien viure l’espai privat, domèstic, és obvi que quan escriuen litera-

tura parlen d’aquest espai, d’aquest món conegut. Dignifi car els motius 

temàtics de l’esfera de la domesticitat fi ns a considerar-los literaris ha 

estat una tasca difícil que ha mantingut fi ns avui dia a moltes autores 

excloses del cànon literari.
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La crítica Elaine Showalter ha anomenat “doble estàndard” aquesta 

maniobra, duta a terme pels crítics angloamericans durant el segle XIX, 

que, d’una banda, delimitava molt estrictament els temes sobre els quals 

podien escriure les dones, per més tard no valorar les seves obres en 

tractar un ventall de continguts tan restringit. Segons l’autora, quan a 

l’època victoriana els crítics es referien a la dona escriptora, la referèn-

cia implícita era la del cos femení. Se suposava que la creativitat natu-

ral de les dones només estava relacionada amb la maternitat, essent la 

domesticitat la seva única esfera d’acció. És per això que tan sovint les 

obres d’autoria femenina s’han considerat massa crues i la seva temàti-

ca massa escandalosa; aquests van ser els qualifi catius que van rebre, per 

exemple, les novel·les de les germanes Brontë, el monòleg “La infan-

ticida” de Caterina Albert, quan va guanyar els Jocs Florals d’Olot de 

1898, i el teatre de Carme Montoriol que va pujar als escenaris cata-

lans de preguerra. 

També el feminisme francès, especialment mitjançant l’obra d’Hélène 

Cixous, ha posat l’atenció en com s’ha procurat silenciar i prescindir de 

la sexualitat femenina que circula lliurament en molts textos escrits per 

dones i la necessitat de reprimir-la i de controlar-la. Per aquest motiu, 

molts llibres escrits per dones haurien estat qualifi cats de subversius, en 

el sentit que fi ltren la sexualitat femenina per les escletxes de l’ordre 

establert. Molts d’aquests llibres han estat bandejats del cànon literari i 

han estat censurats i interpretats de manera molt restrictiva.

2. Les genealogies d’escriptores

La crítica literària feminista ha cridat l’atenció sobre el fet que les 

escriptores codifi quen les seves experiències de maneres diferents a com 

ho fan els escriptors. També que articulen el món imaginari amb simbo-

lismes i imatges pròpies. A més, que les estructures d’aquest món s’han 

desenvolupat a partir de fonts i tradicions diferents de les dels escriptors. 

Un dels llibres pioners que va cridar l’atenció sobre aquest tema és el 

de Patricia Meyer Spacks, La imaginació femenina. Aquest llibre ha estat 
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criticat posteriorment ja que identifi ca l’escriptura femenina amb l’es-

criptura signada per una dona, sense, però, tenir en compte les experièn-

cies de totes les dones, ja que per exemple deixa de banda la imatgeria 

de les escriptores lesbianes, negres i postcolonials. 

Però, els llibres de les escriptores recullen necessàriament les experi-

ències de les dones? Què entenem per experiència? La defi nició que em 

sembla més plausible és la de Teresa de Lauretis, que la concep com un 

procés mitjançant el qual es construeix la subjectivitat: un procés mitjan-

çant el qual la persona se situa o és situada en una realitat social i percep 

i comprèn com a subjectives (en referència a si mateixa i originant-se 

en el seu interior) aquestes relacions (materials, econòmiques o interper-

sonals) que de fet són socials i històriques. Joan W. Scott considera que 

l’experiència no és només allò que produeix subjectivitat, sinó que ha 

de ser historiada. L’experiència està directament relacionada al coneixe-

ment, no és només un registre mecànic de dades sensorials: implica un 

procés semiòtic. Giulia Colaizzi, a l’estudi “Género y tecnología(s): de 

la voz femenina a la estilización del cuerpo”, manté que escoltar la veu 

femenina, reconèixer la presència de la dona en la història ha volgut dir 

desnaturalitzar el subjecte, desvelar-lo com una fi cció de control i identi-

tat basada en l’exclusió de l’altra (de les dones). A partir d’aquí podem 

deduir que una consideració plural de l’experiència femenina portaria 

a un desplaçament del cànon literari, en tant que pràctica institucional 

de l’humanisme occidental. De fet, la historització i la pluralitat de les 

experiències femenines només poden conduir-nos a una hermenèuti-

ca que qüestioni les bases mateixes del cànon literari, com veurem més 

endavant.  

Tanmateix, el perill que pot presentar aquest tipus de proposta és el 

de crear un cànon femení, un altre cànon que sigui tan homogeni com 

el que es pretén combatre, ja que el terme “dones” implica una catego-

ria molt àmplia que no estableix diferències de raça, de classe i d’ori-

entació sexual. Carme Riera, a l’article “Literatura femenina: ¿Un len-

guaje prestado?”, creu que no hi ha resposta a la pregunta de si existeix 

una literatura específi cament femenina. Parteix de la constatació que el 

feminisme ha estat un factor important a l’hora d’estimular la necessi-
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tat de trobar un llenguatge nou connectat amb el propi cos, un llen-

guatge que transgredeixi els codis socials i les normes vigents. A més 

a més, Riera considera que els temes de la literatura de les dones són 

diferents; les dones descriuen més minuciosament les sensacions, la seva 

riquesa lèxica és més gran en l’adjectivació de colors, i les referències 

més exactes en l’òrbita domèstica. El punt de vista i el to també són 

diferents, de la mateixa manera que ho és la complicitat amb les lec-

tores, la consciència d’una història comuna i la necessitat d’afi rmar-se 

a través d’una imatge no mediatitzada per l’home; és per això que les 

lectores llegeixen més la literatura escrita per dones. A més, la literatura 

femenina es relaciona més estretament amb l’èpica pels trets que la ca-

racteritzen: oralitat i memorització; també per les característiques de la 

parla col·loquial femenina. Així mateix, podem atribuir a la seva mar-

ginalitat sociocultural el fet que els textos escrits per dones presentin 

peculiaritats estilístiques i temàtiques. Riera proposa recuperar les dues 

veus de les dones, la intel·lectual i la profètica, amb la voluntat d’obrir 

molts camins per a l’escriptura femenina del futur.

Les escriptores catalanes han llegit amb cura l’obra de les autores que 

les han precedit i han creat xarxes de recolzament entre autores d’una 

mateixa època. Efectivament, les trajectòries de les escriptores catalanes 

mostren que els llaços d’amistat sovint les han unit, que s’han llegit les 

unes a les altres i que ha estat fonamental per a les més joves tenir unes 

antecessores en la tasca d’escriure. No hi ha dubte que hi ha una ge-

nealogia de novel·listes catalanes que va de Dolors Monserdà a Imma 

Monsó passant per Caterina Albert, Aurora Bertrana, Teresa Vernet, Mer-

cè Rodoreda, Montserrat Roig, Carme Riera o Maria Barbal. Una ge-

nealogia de poetes catalanes que va de Maria Antònia Salvà a Susanna 

Rafart, passant per Clementina Arderiu, Simona Gay, Rosa Leveroni, 

Montserrat Abelló, Maria Àngels Anglada, Quima Jaume, Olga Xirinachs, 

Marta Pessarrodona i Maria Mercè Marçal. Una genealogia de dramatur-

gues que va de Carme Karr a Lluïsa Cunillé, passant per Palmira Ventós 

(Felip Palma), Carme Montoriol i Maria Aurèlia Capmany. 

Han estat les mateixes escriptores les que sovint han fet presents 

aquestes genealogies, confessant que es llegien les unes a les altres i par-
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lant de l’obra de les seves companyes sempre que n’han tingut ocasió. 

En aquest sentit, cal destacar la feina feta per les tres grans crítiques i 

escriptores catalanes: Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig i Maria 

Mercè Marçal. Podem recordar, per exemple, que l’obra crítica de Maria 

Mercè Marçal, recollida al volum Sota el signe del drac. Proses 1985-1997, 

a cura de Mercè Ibarz, ens permet veure com l’autora ha construït la 

seva pròpia genealogia femenina: Helena Valentí, Clementina Arderiu, 

Rosa Leveroni i Maria Antònia Salvà, i com va tenir una relació intensa 

i personal amb les autores que va traduir: Renée Vivien, Anna Akhmà-

tova, Marina Tsvetàieva, Marguerite Yourcenar i Colette.

A més, diverses publicacions sorgides molt recentment donen visi-

bilitat a la tradició d’escriptores catalanes i demostren l’existència d’una 

xarxa de solidaritat i de respecte mutu. Com a exemple, podem citar dos 

volums: 21 escriptores per al segle XXI (2004) i la Nadala 2005 de la Fun-XXI (2004) i la Nadala 2005 de la Fun-XXI

dació Carulla titulada Escriptores. De Caterina Albert als nostres dies (2005). 

Cal destacar els dossiers de la Revista de Girona dedicats a escriptores 

catalanes: Dones escriptores Núm. 223 (març-abril de 2004) i Dues gene-

racions d’escriptores, Núm. 235 (març-abril de 2006). A més, han sorgir 

diversos estudis que posen en relació les autores catalanes amb les seves 

contemporànies estrangeres: Lluïsa Julià (ed.) Memòria de l’aigua: onze es-

criptores i el seu món (1999), Maria-Mercè Marçal (ed.) (1998) Cartografi es 

del desig: quinze escriptores i el seu món, i Pilar Godayol (ed.) Germanes de 

Shakespeare: 20 del XX (2003). També cal esmentar els congressos i jor-XX (2003). També cal esmentar els congressos i jor-XX

nades que han organitzat pràcticament totes les universitats dels Països 

Catalans dedicats a la relació entre dona i escriptura. 

3. Gèneres de gènere femení

Hi ha alguna relació entre el gènere sexual (en el sentit de l’anglès 

gender) i el gènere literari (gender) i el gènere literari (gender genre) i el gènere literari (genre) i el gènere literari ( )? Podem respondre a aquesta pregunta 

amb un exemple: si mirem la història de la literatura anglesa, veiem que 

les escriptores no han cultivat el gènere èpic, ni la pastoral ni la tragè-

dia; i, tanmateix, aquests gèneres literaris han ocupat un lloc central dins 
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del cànon literari angloamericà. En canvi, estudis recents de crítica fe-

minista permeten considerar que l’edat d’or de les novel�listes angleses 

fou més aviat el segle XVIII i no pas la segona meitat del segle XIX, tesi 

que sostenien fi ns fa poc les històries de la novel�la.

Quan prenem en consideració la quantitat d’obres d’autoria fe-

menina, veiem que no totes s’encabeixen en allò que tradicionalment 

s’han anomenat gèneres literaris. Si les dones han escrit cartes, diaris, 

articles periodístics, manifestos, pamfl ets, textos bilingües, històries de 

tradició oral..., incorporar-ho dins de la tradició d’escriptura femenina 

implica qüestionar el concepte de gènere literari tal com s’havia en-

tès fi ns ara.

Si l’esfera de la dona es reduïa tradicional ment a la privacitat, al llarg 

dels segles, les dones han escrit moltes cartes i diaris. D’una manera gra-

dual, aquest material considerat tradicionalment com a “íntim” està en-

trant a formar part de la història literària. Tots dos tipus d’escriptura (de 

diaris i de cartes) presenten un doble vessant: d’una banda han funcionat 

com a artilugi literari i de l’altre com a document privat. La inclusió de 

cartes i diaris permet descobrir i assimilar l’experiència i la concepció 

del món femenines, que fi ns fa molt poc havien estat restringides a la 

marginalitat. El fet que s’ampliï la concepció d’allò que és un text ca-

nònic i que allò que és privat tingui un estatus cultural és fonamental 

pel que fa a les identitats i les possibilitats que tots els textos projecten: 

les experiències femenines hi seran, indiscutiblement, més representades 

i es fi xaran noves posicions subjectives.

4. El concepte de cànon: un camp minat?

En el món acadèmic, l’interès per l’obra de les escriptores catalanes ha 

crescut en els darrers quinze anys. Nous estudis biogràfi cs han contribuït 

a reivindicar l’obra de les escriptores: novel·listes, poetes, dramaturgues 

i traductores. D’una banda, han sorgit més estudis de les autores que 

ja formaven part del cànon literari: Caterina Albert, Mercè Rodoreda, 

Maria Aurèlia Capmany i Montserrat Roig. De l’altra, noves investiga-
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cions han donat a conèixer la vida i l’obra de Dolors Monserdà, Maria 

Antònia Salvà, Aurora Bertrana, Teresa Vernet, Anna Murià, Clementina 

Arderiu, Rosa Leveroni, Teresa Pàmies, Maria Àngels Anglada, Helena 

Valentí i Carme Riera. Encara, però, tenim pendent d’estudiar l’obra 

de Cèlia Sunyol, Concepció González Maluquer, Maria Dolors Orri-

ols, Teresa Juvé, Maria Ibars, Maria Oleart, Núria Albó, Antònia Vicens 

i Carmelina Sánchez-Cutillas. Igualment, caldria reeditar les novel·les de 

Maria Aurèlia Capmany i les memòries d’Aurora Bertrana, per posar dos 

exemples de clàssiques que no es troben a les llibreries. 

Cada nou estudi publicat sobre una escriptora catalana genera altres 

investigacions i obre noves vies per estudiar altres autores. Per exemple, 

els estudis recents sobre l’obra de Caterina Albert (Víctor Català) han 

generat un interès cap a les seves contemporànies, interès que ha do-

nat a conèixer fi gures tan rellevants com la dramaturga Palmira Ventós 

(Felip Palma) o la ideòloga i novel·lista Maria Domènech i Escoté. Ara 

només caldria reeditar les seves obres per tal que es trobessin a l’abast 

del públic lector. 

La inclusió d’escriptores en el cànon literari català s’ha realitzat mit-

jançant estudis acadèmics que reivindiquen la qualitat estètica i la vàlua 

de la seva obra. Ara bé, ens hauríem de plantejar si la inclusió d’aquests 

nous textos qüestiona els valors estètics assumits fi ns ara i si els redefi -

neix d’alguna manera. És a dir, ens podem plantejar de quina manera la 

inclusió de les obres de les escriptores afecta la història de la literatu-

ra catalana, tal i com l’assumíem fi ns ara. És impossible que la tradició 

d’escriptura femenina que estem recuperant no afecti el conjunt de la 

història cultural, que no canviï com hem après a llegir, tal com apuntava 

Annette Kolodny a la citació que encapçala aquest article.
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