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E l descobriment que Carmen Mola, guanyadora del premi Planeta

de 2021, és un pseudònim darrere del qual s’amaguen tres

homes va destapar assumpcions sexistes que es mantenen vigents en el

panorama literari. Es va insinuar que les dones ho tenen més fàcil per

publicar a la indústria editorial, malgrat que les estadístiques del Ministeri

de Cultura i Esport del Govern espanyol indiquen que el 60% de les

persones que van publicar llibres l’any passat són homes. També es va

comentar que el grau de crueltat que apareix a les novel·les signades per

Mola no es correspon amb el que s’espera d’una dona. Tot plegat indica

que la reedició dels assaigs aplegats a Les dones i la literatura catalana per

Peu de Mosca pot ser essencial per reobrir debats necessaris a casa nostra i

generar-ne alguns de nous.

Els assaigs van signats per Maria-Antònia Oliver, Carme Riera, Maria-

Mercè Marçal i Margarida Aritzeta, totes quatre escriptores destacades de

la literatura catalana que van participar en el debat de les desigualtats en

l’àmbit literari de mitjan anys vuitanta, a propòsit d’unes jornades sobre la

dona i la literatura organitzades per l’Institut de Ciències de l’Educació.

Les contribucions de les autores referides van acompanyades d’un pròleg

d’Anna Murià, un estudi introductori d’Elizabeth Russell —tots dos

recuperats de la primera edició del llibre— i una introducció de Georgina

Monge que precedeix la nova publicació.

Per què no hi ha una dona Shakespeare? Aquesta pregunta articula bona

part de les discussions reunides a Les dones i la literatura catalana. A partir

d’aquest plantejament discuteixen si existeix la literatura de dones;

qüestionen el fet que la literatura escrita per dones es consideri un subgrup

separat i inferior a la literatura universal, que és literatura escrita per

homes; rescaten les aportacions d’escriptores autòctones com ara, Carme
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Montoriol, Víctor Català i Mercè Rodoreda, i foranes com Virginia Woolf,

Marge Piercy, Angela Carter i Doris Lessing, i relaten la invisibilització i el

menyspreu que històricament han patit les escriptores, les seves obres i les

vivències que hi narren, considerades irrellevants. Margarida Aritzeta diu:

«Una escena de batalla és més important que qualsevol escena en una

botiga». A la pregunta formulada a l’inici d’aquest article, les autores

responen «i què» o «tampoc no hi ha altres homes Shakespeare» o perquè

«els condicionaments socials» els impedeixen assolir la genialitat, al·ludint

als arguments de Virginia Woolf al cèlebre assaig Una cambra pròpia.

Actualment, alguns sectors feministes que han seguit el fil del debat

abordat per les autores, es qüestionen l’arrel mateixa de la pregunta.

Adverteixen que és un parany. Per què l’assimilació a un escriptor

reverenciat ha de ser allò que legitimi una autora o els seus textos? Discutir

la posició preeminent de Shakespeare en el cànon literari és una activitat

poc fèrtil, atès que, com bé assenyala Maria-Antònia Oliver, caldria revisar

si el concepte de qualitat literària és «tan estricte com per ser lliure de

tendències, gustos i modes». És més fructífer anar cap a un enfocament

positiu, com proposa Maria-Mercè Marçal. És a dir, «valorar la producció

literària de les dones que sí que han existit i que han escrit». Aquesta és

una labor a la qual, tant la poeta com altres autores catalanes, va consagrar

anys de la seva vida i que va donar lloc al naixement d’anostraments

bellíssims de Colette, Anna Akhmàtova, Marina Tsvetàieva i Marguerite

Yourcenar, entre d’altres, i de la seva única novel·la: La passió segons Renée

Vivien. L’objectiu que perseguia era recuperar autores poc representades a

la literatura catalana i construir una tradició de referents femenins on

poder arrelar la seva producció literària i la seva identitat com a autora.

La genealogia de mares i germanes literàries es continua tramant a



Catalunya i més enllà de les nostres fronteres, però el debat sobre el cànon

literari ha desplaçat radicalment el focus d’atenció i ha originat una nova

fita: tombar la convicció que els únics criteris vàlids per valorar una obra

són els hegemònics, és a dir, androcèntrics. L’hegemonia del cànon literari

perpetua les dualitats tradicionals d’home-dona, superior-inferior i

desencadena una devaluació de les experiències de bona part de les dones.

Actualment, això es manifesta, especialment, en l’àmbit de la novel·la de

gènere i perjudica particularment llibres que, sense pretendre destacar per

la qualitat o l’estil de l’escriptura, assoleixen un èxit de vendes aclaparador.

Fa uns quants anys Stephen King va protagonitzar una polèmica que va

recaure sobre les Cinquanta ombres d’en Grey, la popular ficció eròtica

d’E. L. James que havia connectat amb els desitjos i les fantasies eròtiques

de milions de dones arreu del món. Des del tron que ocupa dins del terreny

de la literatura popular, King va aprofitar la falta de legitimitat de la

novel·la sentimental i va afirmar que el llibre era «brossa pornogràfica per a

mamàs». Quan l’autor va proferir la seva mofa, el llibre ja havia esdevingut

un èxit de vendes mundial.

La novel·la sentimental ha estat i continua sent objecte de ridiculització.

No és casual que sigui un gènere cultivat, principalment, per dones i per a

dones. S’hi observa una saturació de sentimentalisme que es passa per alt

en el gènere bèl·lic, per posar un exemple, al qual es consignen

majoritàriament homes. L’arrel del biaix, segons narra Carme Riera, es

troba en la creença que els escriptors es dediquen als gèneres «majors,

seriosos i molt més importants». La literatura infantil i juvenil tampoc no es

deslliura de l’escarni: un dels autors d’un prestigiós manual d’història de la

traducció literària es pren la llicència de carregar contra el personatge de

Pippi Calcesllargues, creat per Astrid Lindgren, perquè és «cursi». I encara



hi ha qui s’ha atrevit amb el best-seller de J. K. Rowling, reduït a un

producte de la fantasia en detriment del pensament. Fa més de vint anys

que els llibres de Harry Potter commouen i inspiren generacions de gent

jove i adulta i esperonen l’hàbit lector entre les criatures.

Trenta-sis anys després que es publiqués Les dones i la literatura catalana

moltes escriptores encara són, respecte dels escriptors, el que la cultura

popular ha estat respecte de la cultura hegemònica. Elizabeth Russell

explica que nombroses lletraferides han hagut d’assimilar els seus textos al

model masculí, a fi d’accedir dins l’espectre cultural. Això sovint ha

significat una neutralització de les seves experiències particulars i, de

retop, una adhesió a algunes facetes de la seva opressió. Aquest no ha estat

el cas de Caterina Albert, per citar una autora catalana erigida clàssic

literari. Això no obstant, Maria-Antònia Oliver afirma: «Caterina Albert és

un geni… però un geni mascle». Si hi ha hagut un consens en la seva

canonització és perquè s’ha considerat que la seva literatura té un

predomini masculí.

Tornant a les Cinquanta ombres d’en Grey com a exemple d’una novel·la

sentimental menyspreada, les lingüistes feministes britàniques Sarah Mill i

Lucy Jones van descobrir que, tot i que aquesta ficció reprodueix els rols

tradicionals assignats als gèneres, les lectores del llibre construeixen

vincles de solidaritat a partir de la seva identitat lectora i, sobretot,

aprofiten el marc de la ficció per valorar les seves experiències sexuals i els

seus desitjos establint paral·lelismes amb la protagonista, el plaer de la qual

és atès diligentment i rigorosa per ella mateixa i pel seu company.

Potser el potencial per al canvi social que atresora un llibre pot ser un dels

criteris que amb què valorem els textos, tot i que no reuneixin els criteris



dominants del que entenem com a qualitat literària. Això ens podria

permetre abraçar la desvirtuada cultura popular de dones. Aquesta

transformació no propiciarà, però, l’aparició de dones Shakespeare perquè

Shakespeare és, en part, producte dels mecanismes tradicionals que

funcionen en l’entronització o en l’oblit d’un autor. Però com a mínim no

restaríem esperant eternament des de la nostra posició subalterna, amb

l’actitud de resignació que, per motius socials i culturals, ens ha

caracteritzat històricament i que sempre ens ha estat reconeguda.
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És professora associada del Departament de Filologia i Didàctica

de la Llengua la Universitat de Vic - Universitat Central de

Catalunya i doctora en Traducció, Gènere i Estudis Culturals. La

seva recerca de centra en la literatura de signe femení i la

recepció literària d'autores traduïdes.
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