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mar Oculto sendero amb el pseudò-
nim Rosa María Castaños i és una de 
les tres obres que l’escriptora hauria 
volgut destruir però el manuscrit va 
ser rescatat de l’oblit per Editorial Re-
nacimiento el 2016. L’heroïna d’Ocul-
to sendero és una pintora, alter ego de 
l’autora, que de petita vol vestir-se de 
mariner. Es qüestiona la identitat se-
xual però no surt de l’armari: “És au-
daç i comet un acte de valentia no 
exempt de por, la por que té de si ma-
teixa i del lloc al món que ocupa una 
nena pertanyent a la seva generació 
[l’Espanya d’abans del 1936], que es 
converteix en una jove esquerpa, nò-
via a qui no agraden els homes, mala 
esposa, mare angoixada per la incom-
prensió de si mateixa, artista moder-
na emancipada després de ser mare 
i, finalment, una dona madura i sola”, 
escriu a la introducció Nuria Capde-
vila-Argüelles. Fortún, que va haver 
de marxar a l’exili i va viure el suïcidi 
del marit i del fill, parla explícitament 
de la violència sexual i presenta el ma-
trimoni com una institució esclavit-
zadora. Com la seva heroïna, l’autora 
no va acabar d’adaptar-se mai al món 
que li va tocar viure. 

Sexe fora del matrimoni 
Ni àngels ni dimonis, sinó 
heroïnes amb alternatives 
“Les autores que sorgeixen entre els 
anys 20 i 30 del segle passat ho fan 
en un context de modernització en 

“Lo que no s’havia 
pogut confessar 
mai, s’ho confes-
sava ara a si ma-
teixa sense falses 

ni ridícules vergonyes; la gran me-
ravella que li havia negat sa joven-
tut austera i tireganyosa, la hi con-
cedia pròdigament la vellesa. Esti-
mava! Estimava amplament, forta-
ment. A qui?... Què li importava el 
qui?... A una criatura humana, a un 
altre ésser com ella”. VVíctor Cata-
là, pseudònim rere el qual trobem 
Caterina Albert (l’Escala, 1869-
1966), descrivia al conte Carnestol-
tes, publicat el 1907 al volum Caires 
vius –que Club Editor reeditarà el 
març del 2019–, l’enamorament en-
tre la marquesa d’Artigues i la Glò-
ria, la seva cambrera.   

Català és tan sols un exemple de 
la prolífica obra literària que van es-
criure les dones les primeres dèca-
des del segle XX, abans que esclatés 
la Guerra Civil. Són veus revoluci-
onàries que trenquen tabús: parlen 
de maltractaments, de violacions, 
de l’avortament, del dret al divorci, 
d’explotació laboral, de relacions 
sexuals fora del matrimoni, defen-
sen el pacifisme des de les trinxeres 
de la guerra i qüestionen la mater-
nitat. Són extraordinàriament mo-
dernes, però algunes han desapare-
gut en el negre túnel de la dictadu-
ra franquista. “Hi ha una eclosió de 
publicacions en aquest període que 
anomenem modernitat, són revolu-
cionàries i s’incorporen a la litera-
tura amb veu pròpia. La dictadura 
els va posar el burca. S’han de resca-
tar”, assegura Dolores Romero, pro-
fessora de literatura espanyola a la 

!!!! Sílvia Marimon

Abans de la Guerra Civil i del llarg i fosc túnel del  
franquisme hi va haver un esclat de dones novel·listes que  
van trencar molts tabús i van parlar de violència de gènere, 
del dret al divorci, de sexe entre dones i fora del matrimoni, 
de pacifisme i d’explotació laboral 

Universidad Complutense de Ma-
drid, directora del grup d’investiga-
ció La Otra Edad de Plata i impulso-
ra de la  Biblioteca Digital Mnemo-
sine: Textos Literarios Raros y Olvi-
dados (1868-1936). “Hi ha un 
trencament generacional, una ànsia 
per conèixer Europa i un desig 
d’obrir-se”, afegeix Romero. 

El dret a estimar una dona 
Les dificultats per sortir 
literàriament de l’armari 
L’escriptora ÁÁngeles Vicente (Múr-
cia, 1878) va publicar el 1909 Zeze 
(recuperat per Lengua de Trapo el  
2005), on descrivia explícitament 
una relació lèsbica. La premsa de 
l’època se’n va fer ressò amb elogis 
per l’audàcia però també amb críti-
ques: “La protagonista no podria ser 
concursant en un d’aquests certà-
mens de premis a la virtut, però és 
subjectiva, no és antipàtica ni enca-
ra menys repugnant”, escrivia el crí-
tic de Nuestro Tiempo.   

Zeze, però, és més que una no-
vel·la eròtica. La protagonista, una 
cupletista, descriu una vida marca-
da per l’inconformisme, defensa 
que les ànimes no tenen sexe, i cri-
tica la moral beata de principis del 
segle XX: “Necessito ser jo, lliure, 
mestressa de la meva voluntat”, re-
flexiona. El rastre de Vicente, que 
també va publicar contes i novel·les 
de ciència-ficció, va desaparèixer en 
algun moment del 1920.  

Les relacions entre dones aparei-
xen als contes de Català, de Vicente i 
també en una novel·la d’EElena Fortún 
(1885-1952), la creadora de la Celia, la 
irreverent heroïna de contes infantils 
que volia ser escriptora. Fortún va fir-
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A PRINCIPIS 
DEL SEGLE XX 
MOLTES 
DONES VAN 
ACCEDIR A LA 
LECTURA I ES 
PUBLICAVEN 
NOVEL·LES 
ADREÇADES A 
ELLES. 
AFB / BAGUÑÁ Y CORNET 

(1911) 

publicar la biografia novel·lada que 
va fer Carnés de la poeta Rosalía de 
Castro. “El fill de Carnés va morir fa 
poc. Per a ell va ser un gran regal que 
la seva mare finalment fos recone-
guda, va viure l’alegria més gran en 
l’última època de la seva vida”, ex-
plica Sandoval.  

Més enllà de la frontera 
Escriptores viatgeres i pacifistes 
a la primera línia del front 
“A través de la seva broma i de la iro-
nia refinada hom descobreix sovint 
una protesta i un clam de llibertat 
profundíssim. Els seus articles res-
piren un aire de llibertat absoluta. 
D’una llibertat impregnada de cock-
tail, de tren exprés, de transatlàntic, 
de tot menys de xocolata amb me-
lindros”. Àngel Pons i Guitart des-
crivia així AAurora Bertrana (Girona, 
1892 - Berga, 1975) el setembre del 
1930. “Hi ha una imatge de despre-
ocupació i extravagància aventure-
ra però al darrere hi ha una clara 
consciència sociopolítica, literario-
cultural i de gènere”, explica Real. 
Bertrana va publicar Paradisos oce-
ànics el 1930 –reeditada el 2017 a 
Rata–, que es va convertir en un èxit 
literari i comercial. Alguns es van 
escandalitzar perquè Bertrana inci-
dia en aspectes com la llibertat se-
xual dels indígenes de Papeete. Més 
tard publicaria Peikea, princesa ca-
níbal (1934), la novel·la d’aventures 
coescrita amb Prudenci Bertrana, 
L’illa perduda (1935) i el llibre de vi-
atges El Marroc sensual i fanàtic 
(1936). Altres dones van viatjar fins 
a primera línia de front. Algunes, 
com CCarmen de Burgos (Níjar, 1862 
- Madrid, 1932), van cobrir la Prime-
ra Guerra del Rif. Burgos es va gua-
nyar la vida com a periodista, va es-
criure un centenar de llibres i va tra-
duir Tolstoi o Darwin. La malcasa-
da o Puñal de claveles –precursora 
de Bodas de Sangre, de Lorca– són 
algunes de les seves novel·les. 

La violència 
Les conseqüències de les 
violacions de les dones 
“Les violacions i la violència dels 
homes contra les dones són una 
constant en l’obra de VVíctor Català 
–explica  l’editora de Club Editor, 
Maria Bohigas–. És una escripto-
ra  lúcida i visionària, que pren el 
pols de la societat que l’envolta i re-
cull l’explotació infantil, descriu 
com tracten els nens com bèsties, 
i el moviment obrer i anarquista”. 
Català és explícita quan descriu la 
inclemència. A Capirot, del volum 
Contrallums, publicat el 1930 i re-
produït a Tots els contes, volum 2 de 
Club Editor –sortirà al novembre–, 
narra de manera magistral una vi-
olació i les seves conseqüències.  

Català parlava sense tabús de la 
maternitat. MMercè Rodoreda ho va 
fer a Aloma. “Les escriptores catala-
nes dels anys 20 i 30 literaturitzen 
la intuïció del que pot ser un nou 
món, però qui ho acaba qüestionant  
és Rodoreda amb Aloma, perquè diu 
clarament que les dones no tenim 
opció. Al final d’Aloma, quan la pro-
tagonista baixa cap al centre de la 
ciutat, veu dones que somriuen i so-
mien, però totes estan subjugades al 
sistema. Aloma diu que d’aquí poc 
«jo no seré jo sinó aquesta criatura» 
[està embarassada]. Posa sobre la 
maternitat un estigma de condem-
na”, diu Neus Real.!

què es plantegen noves opcions per 
a les dones. Amb la novel·la psicolò-
gica, les escriptores il·lustren 
aquestes opcions, però sense qües-
tionar en profunditat la societat pa-
triarcal”, explica Neus Real, profes-
sora de literatura a la UAB i autora 
de Dona i literatura a la Catalunya 
de preguerra (Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat, 2006). La no-
vel·lista, traductora i poeta MMaria 
Teresa Vernet (Barcelona, 1907-
1974) va guanyar el premi Joan Cre-
xells l’any 1934 amb Les algues roges 
(Horsori, 2006). “La protagonista 
és una estudiant universitària que 
ha tingut relacions sexuals amb un 
company seu i que decideix no ca-
sar-s’hi perquè no l’estima. Això 
vint anys abans era impensable lite-
ràriament perquè també ho era so-
cialment”, diu Real.  

Carles Soldevila va publicar Fanny 
el 1929: “L’heroïna és una noia d’una 
família burgesa caiguda en desgràcia; 
Soldevila la situa al Paral·lel, però fa 
que es mantingui verge i pura i que 
només tingui relacions sexuals amb 
el promès per demostrar-li que no ha 
caigut perquè els autors encara po-
sen en joc o la dona dimoni o la do-
na àngel, mentre que les autores pre-
senten més matisos entre aquestes 
dues opcions”, diu Real. AAnna Mu-
rià (Barcelona, 1904 - Terrassa, 
2002) va publicar Joana Mas el 1933, 
amb un personatge, la Lola, que té re-

pels drets de les dones en casos de 
divorci: a Bodeque, el fill es queda 
amb el pare i veu com la mare i les 
germanes passen per moments du-
ríssims perquè han de viure en una 
pensió de mala mort. És d’una mo-
dernitat enorme”, diu l’editora de 
Renacimiento, Christina Linares, 
que ha fet una gran tasca de recu-
peració d’aquestes autores.   

Precarietat laboral 
La batalla per la igualtat i 
l’explotació dels més vulnerables 
Luisa Carnés (Madrid, 1905 - Mèxic, 
1964) és una de les úniques escrip-
tores que no provenia de la burge-
sia. La seva família era d’origen hu-
mil i nombrosa: als 11 anys es va po-
sar a treballar en un taller de bar-
rets. Va ser autodidacta i 
compromesa. A Tea Rooms (Hoja 
de Lata, 2016) descriu la precarietat 
laboral d’un grup de dones que tre-
ballen en un saló de te i denuncia 
com les classes baixes són explota-
des sense que cap llei les protegeixi. 
Hoja de Lata la va rescatar de l’oblit 
fa un parell d’anys –també n’ha pu-
blicat els contes– i ja porta vuit edi-
cions del llibre: “Ens va fascinar 
quan la vam llegir, no enteníem que 
no coneguéssim Luisa Carnés”, diu 
l’editora d’Hoja de Lata, Laura San-
doval. “És preocupant la vigència 
dels problemes laborals que des-
criu”, afegeix. L’editorial acaba de 

lacions sexuals amb els homes amb 
qui surt: “Ara bé, a la Lola li hauria 
agradat casar-se i, per tant, el plante-
jament continua sent conservador; 
però sens dubte ella i altres personat-
ges representen noves alternatives 
vitals perquè es comencen a introdu-
ir canvis essencials en la condició de 
la dona”, diu Real. 

Les dues cares de l’adulteri  
El dret a divorciar-se i la 
denúncia de la discriminació 
Carme Montoriol (Barcelona, 1893-
1966) va ser traductora de Shakes-
peare abans d’escriure la seva pri-
mera novel·la. A Vida amorosa 
d’una dona, publicada el 1932, quan 
l’heroïna descobreix que el seu ma-
rit li és infidel per segona vegada, 
se’n separa. Ho fa perquè té recur-
sos per sortir-se’n: “Es dedica a fer 
cotilles, cosa força simbòlica”, ex-
plica Real. Altres dones, però, que-
den en una situació més precària. 
Mercedes Formica (Cadis, 1913 - 
Màlaga, 2002) va ser advocada i es-
criptora. Militava a les joventuts fa-
langistes però defensava la igualtat 
jurídica de les dones. A A instancia 
de parte y dos obras más (Ediciones 
Espuela de Plata, 2018) hi ha un 
conte, Bodeque, on descriu, posant-
se en la pell d’un nen de set anys, la 
situació en què queda una dona des-
prés que el marit refaci la seva vida 
amb una altra. “Va lluitar moltíssim 


