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Si alguna cosa ha quedat clara en 
aquesta quarta onada feminista 
que vivim és que les dones estem 

fartes de perdre la partida. I és per això que, des del 
nostre lloc de perdedores, diem prou: a la violència 
de gènere, a la bretxa salarial, al sostre de vidre, a la 
invisibilització, a ser silenciades. Diem prou. 

Una de les primeres a denunciar amb fermesa 
aquesta condició de violentades, explotades i silenci-
ades va ser l’anglesa Mary Wollstonecraft (1759-1797), 
pensadora feminista de vida intensa i breu, autora del 
mític assaig Vindicació dels drets de la dona, publicat 

l’any 1792, a les portes del pas al segle XIX. Va ser ella 
qui va definir el concepte “gènere” sense inventar la 
paraula, com allò que és fruit no de la biologia sinó de 
l’aprenentatge social. Aquesta precursora de Simone 
de Beauvoir –a qui els seus enemics van batejar com 
a “hiena amb faldilles”–, no es va cansar mai de denun-
ciar la dura condemna a què eren sotmeses les dones. 
Ho va fer mitjançant l’assaig i també de la ficció. 

En vida va publicar La novel·la de Mary, que fa cinc 
anys va aparèixer en castellà i on reflexiona sobre 
l’horror que suposava per a les dones el matrimoni de 
conveniència. Però aquesta no va ser la seva única pe-
ça narrativa, ja que d’entre els manuscrits inacabats 
que va deixar quan va morir –conseqüència del part 
de la seva única filla, Mary Shelley, autora de Fran-
kenstein–, destaca Maria o el món contra les dones, que 
ara publica Cal Carré en català, traduïda per Esther 
Tallada. El títol original és, de fet, Maria o els errors 
de les dones. Quins errors?, em pregunto. Haver nas-
cut dona i haver vingut a aquest món a patir per decret 
patriarcal. 

Va ser el seu marit, l’anarquista William Goldwin, qui 
es va ocupar de publicar-la perquè la considerava una 
valuosa aportació al retrat d’aquest ingrat paper que a 

les dones ens ha tocat. La novel·la, inacabada, explica 
la terrible experiència d’una protagonista jove que po-
dria ser qualsevol dona burgesa del seu temps, tanca-
da pel seu marit per haver tingut la gosadia de fugir del 
seu costat embarassada i tot. Per castigar-la encara més, 
el pèrfid li ha arrabassat també la filla. 

L’aliança amb Jemina, “aïllada des de la desgràcia 
del seu naixement” i empleada al manicomi on Maria 
ha acabat per culpa del seu desig d’independència, 
s’erigeix aquí en la demostració d’una sororitat feme-
nina que no entén de classes socials. La seva única ali-
ada li proporciona consoladores lectures, com l’Elo-
ïsa de Rousseau, i també estris d’escriptura. Així ma-
teix, gràcies a ella podrà comunicar-se amb un altre os-
tatge, també forçat al captiveri. En les hores de 
desassossec, Maria escriu la seva història, pensant que 
“potser serviria per instruir la seva filla, i per protegir-
la del sofriment i la tirania que la seva mare no havia 
sabut evitar”. Aquest va ser l’objectiu de Wollstone-
craft quan va ordir la trama d’aquesta tragèdia parti-
cular, però també col·lectiva, escrita amb agilitat i molt 
bon ritme: “Fer paleses les misèries i l’opressió a què 
estava sotmesa la dona arran de les lleis i els costums 
segregatius de la societat”. !
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¿Qui era que deia que Lev Tolstoi s’es-
timava els seus personatges no com un 
pare, sinó com una mare? No me’n re-

cordo, però el cert és que darrere d’aquesta fórmula ocur-
rent hi ha una sensació familiar a tot tolstoià: una mena 
de “gratitud meravellada”, com diria Julio Cortázar, da-
vant de la perspicàcia, la profunditat i la tendresa amb què 
el gegant lleoní és capaç d’identificar-se amb els fills de 
la seva imaginació. A Felicitat conjugal –una novel·la cur-
ta publicada el 1859, que ara ens arriba en el català dúctil 
i saborós d’Arnau Barios– el narrador protagonista és una 
dona jove, un cas únic en l’obra de l’autor. És tan viva, pe-
rò, com les millors figures femenines de Guerra i pau o An-
na Karènina, descrites des de la distància reconfortant 
de la tercera persona. 

Els dietaris de Tolstoi, que ens permeten resseguir-
ne la biografia íntima gairebé dia a dia, semblen escrits per 
un home que defuig un excés de pietat. Assenyalen seca-
ment l’estupidesa, la crueltat o la misèria moral dels al-
tres (sense ser, tampoc, gens complaents amb qui els es-
criu.) El 1856 hi comença a sortir el nom de Valeria Ar-
sénieva, la filla gran d’un veí de l’escriptor, mort recent-

La col·lecció ‘Petits Plaers’ de Viena publica ‘Felicitat conjugal’ 
en una nova i recomanable traducció d’Arnau Barios 

Una petita autovenjança 
de Tolstoi

L’error d’haver nascut dona
Cal Carré publica ‘Maria o el món contra les dones’, de Mary Wollstonecraft, pionera del feminisme

ment. Tolstoi, nomenat tutor de la Valeria i els seus 
germans, té vint-i-vuit anys i se sent vell. Ha participat en 
dues guerres i ha acabat retirant-se de l’exèrcit; ha cone-
gut l’èxit amb la publicació d’Infància (1852) i s’ha fet un 
tip d’assistir als cenacles literaris, que al capdavall no li 
aporten res; ha viscut diversos amors desafortunats, i el 
que desitja és casar-se i formar una família. La Valeria, tot 
i ser vuit anys més jove, sembla un bon partit. 

Les impressions de la noia al dietari  
Durant tres mesos i mig de festeig recelós, Tolstoi la vi-
sita, l’observa i apunta les seves impressions al dietari. El 
16 de juny, al començament de tot, anota: “És molt dol-
ça”. El 18 de juny: “No para de xerrar sobre vestits. Sem-
bla que la frivolitat, en ella, no sigui una passió transi-
tòria, sinó una de constant”. El 21: “Hi he parlat poc, avui, 
i per això mateix m’ha commogut”. El 26: “Portava un 
vestit blanc. Molt dolça. Hi he passat un dels dies més 
agradables de la meva vida. L’estimo de debò? Pot ser que 
ella n’estimi un altre? Aquestes són dues qüestions que 
voldria resoldre, i no en soc capaç”. El 28: “És molt ma-
leducada, ignorant, i potser estúpida i tot”. El 30: “És molt 
bona noia, però és evident que no m’agrada. Si continuo 
veient-la sovint, m’hi acabaré casant”. A la tardor, es-
cindit entre el desig i la desconfiança, deixa la Valeria a la 
seva hisenda familiar, a la província de Tula, i se’n va a 
Sant Petersburg. Des d’allà, per carta, li diu què ha de fer 
per enfortir el caràcter i resistir les temptacions de l’oci-
ositat, la renya per l’afició excessiva als balls, li exposa les 
seves exigències al matrimoni i dibuixa escenes vívides 
de la futura vida en comú. Com més ho analitza, més clar 
ho té: són massa diferents, i val més deixar-ho córrer. 

Felicitat conjugal, publicada sis anys abans de la unió 
de Tolstoi amb la que seria la mare dels seus fills, Sofia 
Bers, és una fantasia bella i intel·ligent sobre com, en 
el millor dels casos, hauria pogut ser el matrimoni amb 
la Valeria. L’home esquerp, honest i implacable amb qui 
es casa la protagonista, la Maria, és una transmutació 
del Tolstoi dels dietaris i les cartes, i un ancestre un xic 
desdibuixat del Liovin d’Anna Karènina. Tot i que el ve-
iem amb els ulls de la dona que l’estima, no apareix ide-
alitzat. Cada cop que es mostra injust amb ella, el lec-
tor no pot deixar d’admirar la paciència i la capacitat de 
perdó de la Maria. És com si Tolstoi passés comptes amb 
ell mateix, o amb el seu jo antic, massa intransigent, a 
través d’una mirada aliena. !

Crítiques

Xènia 
Dyanokova

M. Àngels 
Cabré

GETTY


