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Dones  
que escriuen
Dilluns passat es va celebrar el Dia 
de les Escriptores amb tota una sè-
rie d’actes reivindicatius, entre els 
quals cal destacar el que es va fer a la 
Biblioteca de Catalunya organitzat 
per l’AELC. La reivindicació literà-
ria de gènere va arribar en forma de 
lectures d’escriptores. L’efemèride 
ha donat lloc a molts comentaris. El 
nostre vol incidir en la sensació po-
sitiva, malgrat tot, que l’esmentada 
diada va donar. La literatura és l’art 
més lliure que hi ha. Per què en el 
cas de les dones escriptores la invi-
sibilitat o presència quantitativa-
ment menys significativa s’ha donat 
exactament igual que en qualsevol 
altre ram? Hauríem de ser-ne l’ex-
cepció! Tots els del gremi hi haurí-
em de pensar.  

Hi ha més escriptores? 
Probablement es publiquen més 
dones que abans, però també es pu-
bliquen molts més homes. De fet, es 
publica molt. Per tant, es tracta, 
creiem, d’una simple percepció: no-
més sembla que les dones hi són 
més presents. A això hi ajuda la pre-
sència de dones escriptores medià-
tiques i grans venedores, tant o més 
que els homes. Un cop més, corti-
na de fum, sensació de falsa norma-
litat. Cal encoratjar les editorials i 
educar els lectors en el sentit de su-
perar antics clixés (“les dones no-
més tracten temes femenins o fe-
ministes”), avui no només obsolets, 
sinó falsos. La diversitat és la nor-
ma. Queda molta feina a fer per 
aconseguir una mínima paritat en 
el món literari. Els catàlegs de les 
grans editorials són plens d’homes, 
els dels premis literaris, grans i pe-
tits, també, etc. Repeteixo, hi ha 
molta feina a fer perquè la paritat, 
no només en les dones escriptores, 
sinó en les dones en general, pro-
gressi. Però a diferència d’altres 
gremis, en el nostre, com he dit al 
començament, em permeto ser una 
mica més optimista. Per la matei-
xa llibertat implícita que compor-
ta la nostra feina. Per la mateixa re-
volució tecnològica que estem vi-
vint, que facilita l’arribada al pú-
blic. Les jutges (tot i ser majoria 
davant els jutges) difícilment pro-
gressaran en un sector on els ho-
mes encara poden fer conxorxes i 
impedir que, per exemple, una do-
na arribi al Tribunal Suprem. En el 
món literari, sincerament, penso 
que això és molt més difícil i facili-
tarà la paritat. Ara, mentrestant, 
cada any cal celebrar el Dia de les 
Escriptores. Tant com calgui.!
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“En Jaume Cases, des 
dels turons del Mares-
me, confegeix aquesta 
elegia anònima i, per 
tant, col·lectiva, amb 
precisió i sense rabejar-
s’hi”, explica Marcel Ri-
era sobre El dictat de 
l’agulla, on l’autor re-
memora uns anys 80 
eufòrics i inconscients 
que van fer estralls en 
tota una generació.

El dictat  
de l’agulla 
JAUME CASES 
Pagès Editors
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Més enllà de la 
trama, que ens 
sedueix amb els 
seus embolics i la 
tensió narrativa, 
els textos litera-
ris creen altres 

impactes, a vegades molt més po-
tents que l’acció pròpiament dita. 
La novel·la de Mar Bosch (Girona, 
1981) és un exemple d’aquesta des-
tresa d’atrapar-nos en imatges i 
emocions. 

A Vindràs amb mi després del di-
luvi la dimensió emocional predo-
mina fins al punt que el relat es des-
compon en escenes impactants, au-
tònomes. La trama no és un seguit 
de fets encadenats que han de pas-
sar necessàriament, seguint la lògi-
ca del suspens, com en les novel·les 
de gènere. Bosch Oliveras trenca 
l’expectativa d’un arc dramàtic i 
ofereix una visió calidoscòpica. Per 
molt que l’acció tingui un desenllaç 

Imatges que 
ens salven

estremidor, aquí no és el resultat 
allò que importa, sinó la reacció dels 
protagonistes davant uns fets que 
estan fora del seu abast. En aquest 
llibre, els sotracs vitals són angoixo-
sos, però el domini de l’autora per 
crear emocions veraces i implicar el 
lector en aquesta sacsejada eviten 
qualsevol banalització i també un 
excés de dramatisme. En lloc d’un 
drama tremendista, l’autora propo-
sa una serena confrontació amb la 
realitat. La vida és simplement bru-
tal, però podem resistir-la. 

L’interès de l’al·legoria 
El missatge de confiança en la resi-
liència es combina a Vindràs amb 
mi... amb la tècnica afinada, in-
tel·ligent, de crear imatges a la ma-
nera de correlat objectiu. Els ob-
jectes quotidians –un mirallet, per 
exemple– apareixen en el teixit 
narratiu amb la pretensió de fer-
nos ensopegar i despertar reflexi-

ons que fan transcendir les vi-
vències directes.  

L’escala de marbre amb els 
esglaons arrodonits per l’ús és 
certament una de les caracte-
rístiques més comunes de les 
cases de l’Eixample barceloní. 
Millor que els vèrtexs siguin lli-
mats, diu l’autora, perquè ens 
protegeixen de caigudes fatals. 
El símil és sòlid, ja que les per-
sones que ens han precedit en 
les cases on habitem són la cul-
tura que ens sosté. Ells ens han 
construït uns entorns prou ha-
bitables. Podria ser millor, es-
clar, l’herència rebuda. Però 
sense aquesta transmissió de 
coneixement tan evident que 
resulta invisible, caldria pujar 
i baixar escales de vèrtex esmo-
lats, perillosíssimes... 

El llibre adquireix així una di-
mensió al·legòrica molt interes-
sant. El fet que els protagonistes 
de la novel·la siguin dos germans 
sense suport dels pares en deter-
minats moments crea l’atmosfe-
ra màgica de les novel·les juve-
nils. De Heidi a Pipi Calcesllar-
gues, de Tom Sawyer a Huckle-
berry Finn, els herois literaris 
que han fet somniar generacions 
senceres s’espavilen meravello-
sament sense cap tutela.  

Però la germanor –la força dels 
germans units contra tota exclu-
sió– és alhora la característica bà-
sica de totes les cultures oprimi-
des. Estudieu la poesia èpica esla-
va, per exemple. O aneu a l’Àfrica, 
on els desconeguts s’adrecen l’un 
a l’altre com a “germana meva” o 
“germà meu” a la manera com 
nosaltres diem “senyora” o “se-
nyor”. L’exclusió ha creat la resili-
ència, és a dir, la capacitat col·lec-
tiva de sobreviure malgrat tot, 
amb més ganes, amb més consci-
ència i més sensibilitat.   

Mar Bosch Oliveras aconse-
gueix pronunciar una sentència 
prou contundent: cal tirar enda-
vant, afrontar els traumes sense 
esborrar cap ferida, prescindir 
d’obligacions opressives i bus-
car els suports inesperats entre 
la gent de qui ignoraven la bon-
dat. L’autora descompon les je-
rarquies heretades, descompon 
la confiança en allò establert des 
de sempre, però alhora ofereix la 
fe en la convivència. La germa-
nor i l’espai de proximitat com 
a principi organitzatiu enfront 
de la imposició del patriarcat i la 
fidelitat cega als lligams de sang. 
Es tracta d’una recepta ben 
aconsellable.!
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Per a Antonin Artaud el 
cinema implicava “la 
subversió total dels va-
lors, un capgirament 
complet de l’òptica, de la 
perspectiva i de la lògi-
ca”. Al llarg de la seva tra-
jectòria va reflexionar 
sobre el setè art en críti-
ques, entrevistes, assa-
jos, cartes i esbossos de 
guions que Alianza reu-
neix en aquest volum. 

El cine 
ANTONIN ARTAUD 
Alianza 

ASSAIG
Arxiver i documentalista 
del Museu d’Història de 
Catalunya, Ramon Saro-
be publica Rere les passes 
dels Templers, un assaig 
sobre els frares guerrers 
de les croades que van 
proliferar a Europa a 
partir del segle XII, i que 
van arribar també a ter-
res catalanes, fins que a 
principis del segle XIV es 
van dissoldre.

Rere les 
passes... 
RAMON SAROBE 
Rosa dels Vents
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