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Assaig Jordi Capdevila

Les dones silenciades
n treball pacient, documen-
tat i clarificador de cinc his-
toriadors ha permès la re-

surrecció de 400 dones que havien
despuntat en diferents arts i activi-
tats de la vida catalana, però que
han viscut silenciades per la seva
condició femenina. Una obra coral
que va néixer “amb el propòsit de fer
camí en la història biogràfica femeni-
na en llengua catalana”, segons ex-
plica en el pròleg Pilar Godayol. Una
investigació que ha permès fer una
selecció de figures femenines, en di-
ferents àmbits del coneixement i la
cultura, “a partir del grau de possibi-
litats de cercar informació més o
menys completa i fidedigna de les
biografiades”. A través de les vides i
miracles d’aquestes dones silencia-
des s’ha pogut oferir una “panorà-
mica de la història de Catalunya al

U llarg de més de mil anys”, segons
expliquen les historiadores Carme
Sanmartí i Montserrat Sanmartí, edi-
tores i coautores del volum. Un tret
comú unifica la vida d’aquestes do-
nes: les dificultats de formar-se i
prendre decisions, perquè tenien el
destí marcat per un home. A voltes,
la família, pare, germà o marit, a vol-
tes persones que els imposaven el
destí, com ara capellans o bisbes, i
també mestres de gremis i jutges.

Dones i vida monacal
Del llibre, en destaca el pes que van
tenir les dones catalanes dedicades
a la vida monacal en una època clau
com l’edat mitjana. Entre elles, les
abadesses de monestirs, que van
ser prou influents per batejar alguns
municipis que les acollien, com ara
Sant Joan de les Abadesses i Vallbo-

na de les Monges. Una tradició mo-
nacal que va tenir un component di-
ferent els segles XVIII i XIX, amb la
fundació per dones catalanes de di-
ferents ordes religioses. Fins a quin-
ze, n’han trobades, de dones que
van tenir un paper rellevant creant
institucions d’ensenyament i d’ajut
als malalts dins l’Església catòlica,
possiblement el percentatge més
important a tot Europa. L’al·licient
d’ajudar les noies joves amb poques
possibilitats de formació només era
ben acceptat en aquests segles en el
món religiós, malgrat que van man-
tenir moltes discrepàncies amb els
principis masclistes de la institució.
En destaca, per exemple, Joaquima
de Vedruna, que es va casar als 14
anys i va enviudar als 33, fet que li va
permetre posar en marxa una orde
dedicada a l’ensenyament femení

que es va estendre a mig món.
Un dels capítols més interessants

és el dedicat a les fetilleres i bruixes,
que van tenir un paper essencial en
la vida de molts pobles catalans els
segles XVII i XVIII. L’estudiosa Tere-
sa Julio Giménez ressalta que el res-
sò popular d’aquestes dones esdevé
més per les persecucions de què
van ser víctimes que no pas per les
seves habilitats per fer beuratges
esotèrics o activitats curatives. Les
llevadores van ser carn de canó de
la persecució, tenint en compte l’alta
mortaldat infantil de l’època, va re-
caure sobre elles “l’acusació d’infan-
ticidi” que va generar que “la imagi-
nació popular inventés històries de
decoradores de carn i òrgans de na-
dons”.

Ramon Pinyol ha trobat fins a 65
escriptores que van publicar literatu-

Novel·la Judit Díaz Barneda
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magineu-vos que esteu dem-
peus en un erm al costat d’un
camí poc transitat en algun lloc
del centre d’Europa, on l’am-

bient és humit, fred i inhòspit. Ima-
gineu també que agafeu un grapat
de terra, us l’acosteu al nas per en-
sumar-lo i seguidament us el poseu
a la boca i el mastegueu a poc a poc,
noteu la sorra entre les dents i us
ve una esgarrifança. Una sensació
semblant a aquesta tindreu amb
En terres baixes, el quart llibre de
l’última premi Nobel que ha publi-
cat l’editorial Bromera en català.
En menys d’un any l’editorial d’Al-
zira ens ha ofert també L’home és
un gran faisà en el món, La bèstia
del cor i Tot el que tinc ho duc al
damunt, de la mateixa autora. Lle-
gir-la requereix un esforç, com el
que cal per encarar-se amb un llarg
poema descriptiu, a vegades èpic, a
vegades tràgic, però mai compla-
ent. Però ja se sap que la bona lite-
ratura, com qualsevol bon art, de-
mana un esforç més enllà del sim-
ple gaudi estètic.

A En terres baixes, l’autora uti-
litza els seus orígens suabis com a
material narratiu per crear l’am-
bient i els personatges. Immersos
en una comunitat rural on no hi ha
espais per a la tendresa, els adults
es tracten amb un cruesa insòlita i

I
El primer llibre de 

els infants han d’assumir aquests
codis brutals, caracteritzats per les
carències humanes i la incomodi-
tat amb l’entorn. Els ulls de la nena
narradora no solen jutjar, es limi-
ten a mirar, tant les coses belles
com les terribles, i incorpora
aquesta realitat dins dels seus som-
nis de manera que sovint somni i
realitat es confonen i creen l’efecte
de realisme màgic. Si no ens situés
a la Romania de Ceaucescu, po-
dríem perfectament creure’ns en
un llibre de Juan Rulfo. En alguns
moments apareix un bri d’ironia
inquietant que relaxa la sensació
d’ofec, però no prou per abaixar la
guàrdia, ja que la següent imatge
serà tant o més aspra i angoixant.

Relats breus trenats
El llibre està format per una sèrie
de relats curts. En els primers con-
tes és una nena la que mira i expli-
ca el que veu i els protagonistes són
la seva família i el seu poble, el pai-
satge i la por on tots estan immer-
sos. Els últims contes del llibre pas-
sen a tenir un narrador adult i l’ac-
ció es trasllada a les ribes del Mar
Negre i a la ciutat. Allà, a tocar del
Mar Negre, els afortunats ciuta-
dans del règim tenien la sort de po-
der passar unes vacances en hotels
d’ínfima categoria i banyar-se en

platges atapeïdes, emportant-se
com a equipatge la seva misèria
d’esperit. A la ciutat, l’ambient és
molt més irrespirable que a l’en-
torn rural dels primers contes, per-
què no només s’ha perdut el con-
tacte amb la natura que donava
una lluïssor poètica a les descrip-
cions, sinó que a més el tracte amb
els funcionaris i l’entramat repres-
sor del lliure pensament corca la
realitat i la converteix en el pitjor
malson.

En terres baixes va ser el primer
llibre que Herta Müller va publicar
a Romania, quan vivia a Timisoara
el 1982, però va sortir escapçat. La
censura romanesa del moment no
va veure amb bons ulls la crítica
que fa l’autora sobre la capacitat
que té una dictadura de deteriorar
les relacions humanes. La pressió a
què va ser sotmesa va acabar em-
penyent-la fora de Romania i la va
portar a Alemanya, on podria ex-
pressar-se sense embuts i a més en
la seva pròpia llengua, ja que la co-
munitat suàbia a la qual pertany,
tot i estar inserida al territori ro-
manès, ha mantingut l’alemany
com a llengua d’expressió. Aquesta
edició catalana ha recuperat els ca-
pítols eliminats aleshores i ha sigut
revisada per l’autora, que ha volgut
fer-nos tornar al text original. ❋
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ra en els segles estudiats. Però, com
va passar arreu d’Europa, no hi ha
autores rellevants fins al tombant
dels segles XIX-XX, que és quan es
clou la investigació, encara que
l’aportació més valuosa la fa sobre
les poques figures dels segles ante-
riors. També ressalta del llibre el tre-
ball d’erudició de Clara Sanmartí Es-
teban sobre la importància de les
compositores i intèrprets catalanes,
que van tenir més rellevància social
que en altres camps, perquè les do-
nes “sempre han participat en el
món musical, sovint d’una manera
molt diferent a la dels homes”.

Un estudi que completa el llibre
Catalanes del XX, publicat també
per Eumo el 2006, amb la proposta
de recuperar i situar les dones a la
història del nostre país. Un objectiu
prou ben aconseguit. ❋

L’assaig analitza com s’ha silenciat
l’obra i la feina de les dones
catalanes de l’etapa històrica
entre el segle IX i el segle XIX AVUI

l títol no és meu. És un vers agafat en préstec
del magnífic poemari nou de Jordi Valls. I em
sembla que serveix per resumir la intenció cen-

tral del conjunt de 55 poemes, rigorosament i harmo-
niosament dividits en 6 seccions. Valls vol desvelar-se
i prendre consciència de si mateix i del seu entorn
malgrat la falta de visió que impera a la frontera entre
la seva personalitat i la societat que l’envolta. En
aquest sentit, el poeta fa completament seva l’afirma-
ció de Sòcrates reportada per Plató a l’Apologia: “Una
vida sense examinar no val la pena de viure-la”.

Valls lluita aferrissadament per definir la seva iden-
titat i conèixer a fons la realitat que li ha tocat viure.
L’espectacle que genera la contesa només es pot
qualificar de dramàtic per la gran quantitat de denún-
cies i retrets que es disparen cap a una banda i cap a
l’altra de la línia divisòria que separa el poeta del món.
Es llancen denúncies i retrets sobre la violència, la co-
vardia, la debilitat, la claudicació, la corrupció, l’oculta-
ció, l’hipocresia, el desen-
gany, la mentida, la in-
consciència, la injustícia,
l’acomodament, la inutili-
tat, la banalitat, la vulgari-
tat..., però sempre des
d’un punt de vista d’extra-
ordinària humanitat, no-
blesa, autenticitat, saviesa
i comprensió, amb una
gran dosi d’ironia.

Autoacusació
Ara bé, les crítiques de
Valls sempre van simultà-
niament en els dos sentits
d’acusació i autoacusació.
El poeta efectua una sínte-
si intel·ligentíssima entre
“u no és ningú” de Brossa
i “o ets tothom o no ets
ningú” de Maragall. Valls
furga arreu i no deixa res
per qüestionar ja que fins
i tot arriba a dubtar de la
poesia mateixa en decla-
rar que “no existeix” (Art
inútil). Jordi Valls mostra
una honradesa corprene-
dora perquè no surt mai
per la tangent i planteja la
complexitat de la condició
humana en la societat ac-
tual d’una manera directa
i abrupta, sense defallir i
sense oferir-nos més con-
sol que la veracitat, la gra-
vetat i la comprovació
d’uns fets reals que ens
afecten a tots. Valls ens
sotragueja amb la confes-
sió heroica de la seva po-
quedat.

Pel que fa a l’àmbit formal, el llibre de Jordi Valls és
d’una excel·lència artística innegable. El recull destaca
per l’encertada estructura coral dels textos on anem
descobrint els diferents itineraris temàtics transver-
sals que acaben conferint una unitat confortadora al
conjunt. I cada poema del conjunt destaca pel clar do-
mini dels múltiples recursos de l’art del vers.

Amb el seu nou llibre Valls ha demostrat que la se-
va veu ha assolit la maduresa. ❋
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