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Es tracta de 10 biografies que s’estenen des del segle XVII al segle XX, de dones
procedents majoritàriament de la cultura anglosaxona (angleses i nord-americanes) i de
classe aristocràtica i burgesa, i amb la presència de dues dones nostrades: Aurora
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Bertrana i Montserrat Roig. Una tria que possiblement ve condicionada en part per la
conservació de l’obra, dels textos i dels arxius personals de les dones biografiades; una
inclusió nacional que potser en el cas de la Roig és, al meu entendre, una mica forçada.

del 2020, ambdós inclosos

Certament, la coneixença prèvia d’una o altra dona pot fer més interessant la lectura de la
història de vida i del relat del viatge, o poden ser més o menys altes les expectatives per
llegir un o un altre capítol. En el meu cas, l’interès per conèixer la vida i periple viatger de
Vita Sackville-West, gran amiga de la Virginia Woolf, m’atrapà des de l’inici; i la lectura del
seu capítol va ser per mi una experiència deliciosa. Per contra, voler saber més de la
gran Mary Wollstonecraft, justament un dels noms de la història del moviment feminista,
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John Houston, La reina d’Àfrica, que es va inspirar en la nostra protagonista; i la crònica a

desconeguda per mi, Mary Kingsley, m’ha obert l’interès per tornar a veure la pel·lícula de

la rereguarda francesa a la Primera Guerra Mundial d’Edith Wharton, han despertat el
meu interès per llegir la seva L’edat de la innocència (Edicions 62, 2000), premi Pulitzer el
1921 (el primer que rebia una dona).
Com sol passar en el relat de vida d’una dona, la vida d’una posa al descobert l’existència

››

d’una altra. M’ha agradat anar recuperant alguns d’aquests noms, com el de la intrèpida
missionera escocesa Mary Slessor, en relació amb Mary Kingsley; la poeta Dorothy
Wellesley, amiga de Vita, que va viatjar amb ella a Teheran; o la més coneguda, la tsarina
Caterina la Gran, darrere la vida i viatges de la princesa Dàixkova.
L’escriptura del viatge, ja sigui en forma de diari o de memòries personals, i de manera
especial a través de la correspondència, aporta dades interessants dels llocs, dels
moments i de les seves gents. Les dones dels 10 capítols ens acosten a aspectes
diversos de llocs més o menys llunyans (Egipte, Iran, Iraq, Turquia) o més exòtics (com en
el cas de la Polinèsia d’Aurora Bertrana); però també de zones de la vella Europa, com la
França de la Primera Guerra Mundial sota la ploma de la nord-americana Edith Wharton o
les «terres feréstegues escandinaves» a través dels ulls de la Wollstonecraft.
Sovint les dones que viatgen i escriuen dels seus viatges s’interessen per aspectes
relacionats amb les dones (des de la moda femenina a diferents corts europees, com
descriu lady Wortley, a la vida de l’harem de l’oasi de Hail descrita per Gertrude Bell).
D’altres vegades, són mirades que volen escapar-se de l’eurocentrisme, com l’intent de
comprensió de la poligàmia a l’Àfrica que viu Mary Kingsley. Sovint també, darrere del
viatge, descobrim l’acció d’aquestes dones (des de l’activisme prorefugiats, infants i

malalts de la Wharton, al paper de la Bell en la construcció de l’Iraq postcolonial).
Llegint aquest llibre m’he preguntat pel tema de l’edició de l’obra, dels textos i escrits que
conformen en realitat la seva matèria primera. Trobem en aquest sentit algunes
informacions esparses de la vulnerabilitat d’aquesta documentació i del component
d’atzar i de la voluntat dels destinataris de la correspondència o els hereus dels arxius
personals a l’hora de conservar-los. Germanes, amants, marits, amigues... que han
pogut, o no, conservar aquelles cartes o, és més, s’han pogut interessar per la seva
edició. Per exemple, ens assabentem que les cartes que lady Mary Wortley Montagu va
escriure des de Turquia les donà a un clergue, i aquest després les va vendre a un
matrimoni... i, si bé la filla i el gendre les van voler fer desaparèixer «pel seu contingut
escandalós», van ser finalment editades el 1763. No així el diari personal, que la filla va
destruir «en un acte vandàlic abans de morir». O sabem que les cartes de Mary
Wollstonecraft amb el pintor Henry Fuseli, foren destruïdes pel seu net «perquè eren poc
decoroses»; en canvi, fou un dels fills de Vita Sackville-West qui edità entre els anys 1975
i 1980 els sis volums de cartes de la Virginia Woolf a la seva mare.
En una lectura on no falten descripcions acurades de llocs i gent, i on sovint les nostres
biografiades es preocupen per la roba i els complements o la decoració i l’arquitectura, es
troben a faltar fotografies d’aquestes dones viatgeres. Pilar Gudayol en fa referència
algunes vegades: com el quadre de l’ambaixadora anglesa lady Wortley Montagu, avui a
la National Portrait Gallery de Londres; o la fotografia de Mary Kingsley, a l’Arxiu de la
Commonwealth de la Universitat de Cambridge. Confesso que he fet dues cerques,
reeixides, a Google (!).
Lectura recomanada de totes totes. Per l’estil de l’autora i per les vides i periples d’altres
10 dones que deixa al descobert.
Núria Jornet Benito
Professora de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals
Twitter: https://twitter.com/JornetNuria
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Hola Núria, per si ho vols afegir a llista de viatgeres i escriptores
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