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Des de la podero-
sa Cleòpatra o la 
totpoderosa Isa-
bel la Catòlica ha 
plogut molt, i pel 
camí els que han 
manat han sigut 

bàsicament ells, amb glorioses ex-
cepcions con Indira Gandhi o Mar-
garet Thatcher. Per a la resta, ara en 
plena pandèmia només hi ha deu pa-
ïsos governats per dones, que en bo-
na part estan fent una millor gestió 
de la crisi, com és el cas de Nova Ze-
landa amb Jacinda Ardern al capda-
vant. No els venen ganes d’exiliar-
s’hi? Excepcions al marge, que un 
75% de parlamentaris arreu del món 
siguin homes tampoc permet albirar 
gaires esperances d’èxit, partint de 
la base que el balanç mundial no es 
pot dir que sigui gaire positiu: capi-
talisme salvatge, guerres, terroris-
me, refugiats tractats com bestiar i 

Si la Frederica Montseny 
aixequés el cap

un cúmul d’atemptats contra els 
drets humans. 

És en aquest moment de conques-
ta creixent dels espais de representa-
ció política per part de les membres 
de l’anomenat sexe dèbil –tot i que 
aquí només comptem amb un 25% 
d’alcaldesses– que l’escriptora Jenn 
Díaz (Barcelona, 1988), novel·lista i 
diputada al Parlament de Catalunya 
per Esquerra Republicana, ha volgut 
obrir el meló de quin lloc ocupen ella 
i les seves congèneres en aquest espai 
tradicionalment ocupat per homes. 
La conclusió és amb les llistes crema-
llera que ens han allunyat d’aquella 
imatge tan testosterònica dels pares 
de la Constitució no n’hi ha hagut 
prou per canviar les dinàmiques pa-
triarcals. Com afirma Tània Verge a 
l’epíleg de Dona i poder, “que les do-
nes entrin en la política institucional 
o fins i tot que s’assoleixi la paritat, no 
comporta pas la presa de la Bastilla”. 

l’experiència personal per diagnosti-
car carències serioses com ara la im-
possibilitat de mostrar la feminitat i el 
preu que es paga si es fa: “Les dones 
han de modificar el to de la seva veu 
per no semblar massa estridents. Han 
de canviar la seva roba en funció de qui 
hi ha a l’altra banda de la taula nego-
ciadora, per no enviar missatges equí-
vocs. Les emocions, com més amaga-
des, millor”. I mimetitzant-se amb els 
polítics per no ser rebutjades i menys-
preades, està vist que les dones tenen 
les mans lligades per transformar. 

Queda molta feina per fer per ar-
ribar a exercir el poder en femení: cal 
desactivar els mecanismes andro-
cèntrics, cal despatriarcalitzar la po-
lítica. I els partits, caus de pèssimes 
pràctiques que els recents casos d’as-
setjament sexual han posat sobre la 
taula. És la impossibilitat d’exercir la 
política sense fer-li trampes a la fe-
minitat el que impedeix que triomfin 
als hemicicles i en la gestió els valors 
femenins, que a aquestes alçades es-
tà vist que són els únics que ens ser-
viran per construir un món millor. I 
no ho dic jo ni ho diu Jenn Díaz, ho 
diu la constatació que els valors mas-
culins elevats a la màxima potència 
no ens han servit.!

“De futurs espec-
tres, nosaltres 
som la trista opa-
citat”, va deixar 
dit Mallarmé. I 
d’aquesta opaci-
tat, diem ara, al-

gunes ànimes agraciades en saben 
fer lluminosa poesia. Maria Josep 
Escrivà pertany a aquell rar estol de 
poetes que poden contradir la fa-
mosa dita de Paul Valéry (tan fas-
cinat, per cert, pel seu compatrici 
suara esmentat) segons la qual el 
poema no s’acaba sinó que s’aban-
dona. Així doncs, l’autora del Grau 
de Gandia deu poder experimentar 
la grata sensació de compleció que 
ha de proporcionar el fet de com-
pondre el poema rodó, on res no hi 

Els poemes rodons de Maria Josep Escrivà
manca ni hi sobra, on no hi ha ni una 
coma, ni un fonema, ni una imatge 
balders.  

Qui gosaria esmenar res a Deso-
lació de Joan Alcover, al poema VI-
II de Passeig d’aniversari de Joan 
Vinyoli, o a qualsevol poema de 
Cançoner de Feliu Formosa? La 
sensació davant d’aquesta mena de 
poesia és que el grau d’especulació 
és igual a zero, perquè el poema neix 
d’una fonda necessitat (àdhuc en 
consignacions de paisatge o d’estats 
d’ànim efímers), i l’autora ha tingut 
la traça verbal i la força imaginati-
va per escometre el poema. És tam-
bé una qüestió de tempo: composi-
cions que només poden ser creades 
sota un determinat estat d’esperit 
–bo i haver estat perfilades infinita-

gran Jaume Pérez-Montaner. I  
també l’infinit extàtic, en un poema 
com Humus, que sembla inaugurar 
allò tan antic del desig acomplert. Sí, 
trobar, i trobar bé, és el que mou els 
qui en l’escriptura poètica cerquen 
alguna mena de redempció. I em-
prar un mot tan connotat fa una mi-
ca de basarda. Li atorguem bàsica-
ment el sentit d’alliberament, pot-
ser moral. Escriure per alliberar-se 
de la culpa (i del miracle) d’haver 
nascut. Una mena d’ascesi. Trobar 
la veu ho és tot per a un poeta. I és un 
camí obert, perquè l’aventura conti-
nua. Ja ho hem dit: Escrivà pertany 
a aquell estol dels tocats per la grà-
cia dels que saben veure la “cugula 
tremolosa que des del marge / ens 
compadeix”.!
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ment– i en un moment de la vida de 
la poeta en el qual la preparació prè-
via, en tots sentits, permet donar 
aquests fruits. La substància és mol-
ta i no podem enumerar-ne ací totes 
les virtuts. Hi ha el “petit cor meu 
content”, del segon Pati d’hivern 
2017 que xifra prou aquesta essèn-
cia. I en el “Tot / i res en equilibri” 
del Mirall en el mirall, on ens ajuda-
rà acompanyar-lo de la peça im-
pressionant d’Arvo Pärt, també hi 
podem veure una síntesi del projec-
te. Hi ha la poesia del detall, i en el 
detall, l’univers.  

Viure contra pronòstic 
El “gran motiu que empeny: viure 
contra pronòstic”, en el poema Obs-
tacles, encapçalat per una citació del 

I com deia amb coneixement de cau-
sa Eleanor Roosevelt, una dona ha de 
ser molt insistent si vol assumir la 
responsabilitat del seu càrrec polític. 

“Ningú no va preparar les estruc-
tures dels partits i de la política insti-
tucional per a la seva arribada”, es dol 
Díaz en aquest breu assaig escrit amb 
paraula planera i claredat expositiva. 
I té raó: després del llarg franquisme 
i d’aquelles valuoses excepcions que 
van ser en temps de la Segona Repú-
blica les primeres diputades –així 
com la nostra Montseny, ministra de 
Sanitat i primera dona ministra 
d’Europa–, ningú no va pensar que 
obrir la porta a les representants 
d’aquest 50% de la població fins lla-
vors negligit requerís un nou marc 
alliberat de les pernicioses inèrcies 
que fins llavors el llastaven. 

Estructurat en capítols temàtics, 
com ara el lideratge femení o la comu-
nicació feminista, el llibre parteix de 


