
ara llegim 
48 DISSABTE, 1 D’OCTUBRE DEL 2016 ara   
arallegim

Els anys seixanta 
Maria Aurèlia 
Capmany va to-
par amb La místi-
ca de la feminitat, 
de Betty Friedan, 
el llibre que va 
encaminar-la de-
cisivament cap a 
un dels grans ei-
xos de la seva vida 

i de la seva obra: el paper de la dona 
a Catalunya. Un clàssic del pensa-
ment feminista i un dels llibres més 
venuts de la dècada dels seixanta, La 
mística de la feminitat es va publicar 
als Estats Units el 1963. Guanyador 
del premi Pulitzer el 1964, parteix 
de l’experiència de quinze anys de 
treball de camp de l’autora, que no 
tan sols fa una radiografia de la situ-
ació de milions de dones nord-ame-
ricanes que la mística de la femini-
tat ha aconseguit enterrar en vida i 
relegar a una mera funció biològica, 
sinó que les convida a enderrocar 
“la trampa de la mestressa de casa”. 
Juntament amb El segon sexe, de Si-
mone de Beauvoir, és un dels dos as-
sajos de referència del feminisme de 
la segona meitat del segle XX. 

El 1965 Edicions 62 va encarregar 
la traducció catalana de La mística de 
la feminitat a Jordi Solé i Tura. La si-
tuació econòmica, jurídica i social de 
la dona nord-americana no tenia gai-
re a veure amb la de la dona catala-
na, que encara era castigada si era 
adúltera o se li prohibia el divorci. 
Sense haver acollit un moviment fe-
minista combatiu com l’anglès o el 
nord-americà, el llibre va calar suau-
ment en la societat catalana, fet que 
va induir Josep M. Castellet, promo-
tor de la traducció catalana, a pensar 
a elaborar-ne una possible versió 

‘La dona a Catalunya’ ca, com les crítiques contra el femi-
nisme aigualit i conservador de la 
burgesia catalana, sinó que també hi 
planteja temes innovadors, com la 
condemna de l’ablació del clítoris o 
la possibilitat de la mitja jornada la-
boral. De vegades se li ha retret que 
les conclusions del llibre pequen 
d’imprecises, però és obvi que Cap-
many va encendre la metxa reivindi-
cativa dels drets de les dones a Ca-
talunya en un moment històric i po-
lític clau del segle XX. 

Una figura entusiasta 
Les posicions feministes de Cap-
many es van convertir en una refe-
rència. Com ella mateixa afirma en 
els últims mots de l’epíleg a la sego-
na edició, “si d’aquest llibre en sor-
gissin una munió de llibres contra-
dient-lo, em donaria per satisfeta”. 
Entusiasta de la temàtica feminis-
ta i les seves reivindicacions, cons-
cient que hi havia tota una nova ge-
neració que necessitava un replan-
tejament, Capmany es va lliurar a la 
investigació i a l’escriptura, com 
també va participar en nombroses 
conferències, debats i col·loquis ar-
reu de la geografia catalana. Van ve-
nir més llibres, com El feminismo 
ibérico (1970), Cartes impertinents 
de dona a dona (1971), De profesión: 
mujer (1971), El feminisme a Catalu-
nya (1973), La dona. Obres selectes 
i inèdites (1975) o Dona i societat a la 
Catalunya actual (1978).  

Gràcies a La dona a Catalunya, 
després del trasbals de la Guerra Ci-
vil, els estudis de gènere van cobrar 
força a casa nostra i la seva autora va 
esdevenir un model per a les joves 
escriptores nascudes al voltant de la 
dècada dels 50. Testimoni actiu de la 
història del seu temps, Capmany va 
fer de pont entre el feminisme 
d’abans de la guerra i el de la segona 
meitat del segle XX. I sempre va pen-
sar en les noves generacions de do-
nes catalanes, per fer-les “més va-
lentes”, “més lliures”, “més arrisca-
des”. Ara que el llibre fa cinquanta 
anys és just celebrar-ho, per les 
d’ahir, les d’avui i les que vindran.✒
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Un referent del feminisme

anostrada. Capmany va ser l’escolli-
da per a la comesa. Fins a aquell mo-
ment no s’havia dedicat específica-
ment a l’estudi de la dona, però les se-
ves circumstàncies vitals i intel·lec-
tuals hi acompanyaven. Acceptat 
l’encàrrec, Capmany començà a tre-
ballar-hi a partir d’uns interrogants, 
que bàsicament van esdevenir la tesi 
del llibre: on som?, què n’ha quedat 
de les velles reivindicacions?, la do-
na catalana se sent satisfeta del lloc 
que ha conquerit a la societat? 

Capmany va fer de pont entre el feminisme d’abans de la guerra  
i el de la segona meitat del segle XX.

La dona a Catalunya. Consciència i 
situació va sortir publicat l’abril del 
1966 i constitueix “la primera histò-
ria moderna del feminisme” a casa 
nostra, com sosté Lluïsa Julià. Cap-
many hi conclou que la dona viu en 
una societat que pràcticament l’ex-
clou: tant l’Església com l’Estat la 
priven d’intervenir socialment i, per 
tant, el matrimoni continua sent la 
millor sortida personal i social. L’au-
tora no tan sols hi fa afirmacions 
contundents i polèmiques per l’èpo-

M’agradaria parlar 
d’una altra cosa, i 
sobretot seria més 
fàcil. Però un arti-
cle també ha de 
ser, a vegades, un 
acte de reconeixe-
ment del propi 
sentit moral, un 
deure de justícia i 
solidaritat, i la pa-

raula deure no té, aquí, cap contingut 
que afeixugui, al contrari: parlar de 
Maria Aurèlia Capmany pot ser difícil, 
però és un deure que ens omple de vi-
da –de la vida que ella ha repartit, i a al-
guns ens n’ha tocat una espurna. 

Capmany tenia, per a mi, una enor-
me qualitat, que és la confiança en la 
vida, i amb aquesta mena de persones 

La confiança en la vida
el diàleg i l’amistat apareixen sense sa-
ber com, però amb una complicitat 
profunda que no depèn de les idees ni 
de les hores passades junts. Amb la 
Maria Aurèlia no vam parlar mai d’es-
coles literàries ni de doctrines políti-
ques, sinó de les importantíssimes pe-
titeses, curiositats i modestes satisfac-
cions de la vida. La Maria Aurèlia era 
una dona que practicava dues activi-
tats molt fèrtils: pensar i associar. 
Quan, per cultura o per instint, apre-
nem a associar totes aquelles referèn-
cies que el món ens dóna, el dogmatis-
me és impossible, i en conseqüència 
s’enriqueix la condició d’intel·lectual 
i, sobretot, la salut mental. La Maria 
Aurèlia era un antídot permanent con-
tra la petulància i l’eixarreïment que 
amenacen la gent del ram –de qualse-

vol ram professional minoritari–. Es-
clar que era una intel·lectual, una do-
na de lletres d’una categoria fora de sè-
rie, però sabia el valor que tenia la gent 
altra i l’ofici propi, i amb aquestes du-
es consciències perfectament madu-
rades es pot passar per la vida amb la 
seguretat íntima i la modèstia de ges-
tos amb què hi ha passat Maria Aurè-
lia Capmany. Perquè havia après l’ofi-
ci de cistellera, sabia que l’ofici d’es-
criure tenia també la funció de la uti-
litat, i no se sentia pas disminuïda, sinó 
justificada, si feia un cove per a la no-
vel·la, una panera per a un article, un 
cistellet per a la lletra d’una cançó.  

Capmany estimava i respectava els 
seus col·legues escriptors, de qualse-
vol gènere, i jo li dec el text més cordi-
al i, em penso, lúcid, que s’ha escrit so-

bre mi. Segur que molts altres poden 
dir el mateix. La tolerància vital de la 
Maria Aurèlia ha fet molt bé entre els 
qui l’hem tractada, i mai no oblidaré 
el dia que, parlant dels esquematis-
mes socials, vam posar-nos d’acord a 
fer-nos regals que no toquen: ella em 
va enviar una azalea florida de ver-
mell i jo li vaig portar uns havans que 
li agradaven. I tot això era possible 
perquè era, i n’estava orgullosa, una 
dona finestrera, i no un escriptor de 
laboratori, i perquè es deia Aurèlia, o 
sigui, una persona amb la qualitat de 
l’or, desinteressada per la bijuteria 
pretensiosa. 

Ha mort nou mesos després que el 
seu Jaume Vidal, com si hagués nascut 
d’un embaràs de tristesa. La mort de la 
Maria Aurèlia, que ara no sabem bate-
jar amb paraules, s’anirà fent gran dins 
la nostra vida.✒
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