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Fa un any que l’advocat i
col·leccionista de gravats
Antoni Gelonch (Lleida,
1956) es va convertir en el
conseller espiritual de les
lectores del país amb un
llibre de cent citacions de
dones de tot el món que al
llarg de la història hagues-
sin reflexionat, ni que fos
amb la brevetat d’un afo-
risme, sobre l’art, la crea-
ció, la vida o la mateixa
condició femenina. En
aquell breviari de la femi-
nitat parlant, encara que
no totes les veus compila-
des fossin d’escriptores, hi
havia només una repre-
sentant nostrada, Car-
men Laforet, d’acord amb
una estimació, es justifica
Gelonch, que els catalans
representem l’u per cent
de la població mundial.
L’argument no devia con-
vèncer tothom, ni el ma-
teix autor, que de seguida
es va posar a treballar en
una altra recopilació de ci-
tacions que fes justícia a la
riquesa de pensament que
també pot aportar al món
el paisanatge. El resultat
és 100 dones catalanes,
100 inspiracions creati-
ves, editat per Viena, un
llibre, diu Gelonch, “a fa-
vor de l’autoestima de les
dones, i també dels ho-
mes”, a qui espera veure
fullejant aquestes pàgines
amb el mateix orgull de re-
trobar-hi velles conegudes

i meravellant-se de desco-
brir-hi joies amagades.
Perquè la proposta de Ge-
lonch va més enllà d’un es-
pigolament de frases engi-
nyoses o felices de noms
més o menys previsibles,
com els de Víctor Català,
Mercè Rodoreda, Aurora
Bertrana, Montserrat
Roig o la recent Premi
d’Honor Marta Pessarro-
dona, i es proposa, per da-
munt de tot, desvelar el

rostre de les dones que les
van dir o escriure, moltes
de les quals han caigut en-
terrades als marges de la
història.

“És com remenar en un
cistell de cireres: cada tro-
balla et porta a una altra”,
assegura Gelonch, que es-
menta com a oblits clamo-
rosos els de les pintores
Roser Bru, exiliada a Xile
des de 1939, i Gemma Mo-
lera, que va morir l’any

passat, o l’anarcosindica-
lista Teresa Claramunt,
colpejada brutalment per
la policia durant el Procés
de Montjuïc de 1896, o
fins i tot la desventurada
concertista Clotilde Cer-
dà, filla il·legítima d’Ilde-
fons Cerdà, que brinda
una de les millors frases
del llibre: “No comprenc
com he pogut ser un geni si
l’àngel maligne va desple-
gar les ales sobre meu.”

La recerca, com en el
volum precedent, no s’ha
limitat a les escriptores,
encara que hi són nombro-
ses, sinó que s’ha obert
també a artistes, actrius,
activistes sindicals, perio-
distes, mestres o can-
tants, i aviadores pione-
res, com Mari Pepa Colo-
mer, o arquitectes com
l’olotina Carme Pigem,
que ha robat el cor de Ge-
lonch amb una reflexió so-

bre el bé preciós que és
avui el silenci. L’amplitud
de professions és un reflex
de la riquesa de pensa-
ment de les nostres dones,
però l’autor ha volgut tam-
bé que ho fos de la varietat
territorial, fent-hi compa-
rèixer representants de
22 comarques, a més del
País Valencià, les Illes i la
Catalunya Nord. N’ha tro-
bat tantes, de fet, que ja té
material per a un nou lliu-
rament que cobrirà les 23
comarques restants, a
més d’Andorra, l’Alguer i
la Franja.

De totes es pot extreure
alguna lliçó valuosa, però
Gelonch en reté un parell
de constatacions més ge-
nerals: que moltes d’elles
tenen en comú haver pas-
sat per l’Institut de Cultu-
ra i Biblioteca Popular de
la Dona (1909), una insti-
tució que s’avança més de
vint anys als referents eu-
ropeus de la Fawcett Li-
brary o la Bibliothèque
Marguerite Durand de Pa-
rís, i que hi va haver un
temps que la burgesia
d’aquest país “no es que-
dava mirant com passa-
ven les coses, sinó que pre-
nia partit”, com Francesca
Bonnemaison, animant
les dones a sindicar-se per
lluitar pels seus drets. “La
burgesia hauria de tornar
a ser progressista”, opina
Gelonch, que aclareix: “Ai-
xò no significa ser d’es-
querres, sinó estar a favor
del progrés.” ■

Antoni Gelonch recopila les reflexions sobre l’art i la vida de cent catalanes, des
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Dones que inspiren: la supervivent Neus Català, la fotògrafa Joana Biarnés, la pintora Roser Bru, la filòsofa Marina Garcés, la
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“No seré recordada per-
què el teatre és efímer, per
definició, com la vida. Hi
ha molta gent que potser
em coneix, però n’hi ha
molta més que no m’ha
vingut a veure mai al tea-
tre. No seré recordada per

res”, deia Cristina Cervià
en una entrevista publica-
da el 22 d’octubre del 2017
en aquest diari, quan l’ac-
triu i directora gironina va
estrenar al festival Tem-
porada Alta Els dies que
vindran, obra construïda
a partir dels personatges
femenins del seu estimat
Txèkhov. Cervià ja portava

a l’esquena llavors una
llarga i valenta batalla con-
tra la malaltia que ara l’ha
vençuda, a només 53 anys.
Cervià, tot un caràcter, ha
mantingut el seu bon hu-
mor i una intensa activitat
fins al final: el 28 de febrer
va presentar l’acte de
cloenda de l’Any Carles Fa-
ges de Climent.

Cristina Cervià Sancho
(Girona, 1965) va ser una
de les fundadores del grup
teatral Tarantel·la i, a19
anys, es va incorporar al
Talleret de Salt, on va co-
incidir amb Xicu Masó,
Mercè Mas, Janot Marto-
rell, Josep Domènech o
Ferran Frauca, amb els
quals va estrenar, l’any
1990 al Grec, el seu pri-
mer gran muntatge, Nit
de Reis. El seu currículum
com a actriu teatral inclou
una trenta llarga d’obres
d’autors com ara Shakes-
peare i Txèkhov, però tam-
bé d’Espriu, Woolf, Moliè-
re i Pinter. ■
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Mor l’actriu gironina
Cristina Cervià

Cristina Cervià, amb un currículum que inclou una trenta
llarga d’obres, en una imatge d’arxiu ■ LLUÍS SERRAT




