
sobre la literatura catalana de dona
per Maria-Assumpta Cros

El títol del segon llibre publicat per Patricia 
Gabancho, La rateta encara escombra l’es- 
caleta, * no permet, d’entrada, d’esbrinar qué 
trobará el possible lector a les seves pagines; 
suposem que per aixó, a tall d’aclariment, 
l’autora hi afegeix un subtítol: «Cop d’ull a 
Factual literatura catalana de dona.»
Efectivament, amb l’afegitó, algunes incógni- 
tes s’han dissipat i ara sabem sobre qué trac- 
tara el llibre, quina será la seva materia. 
Pero continua plantejat un interrogant me- 
todológic important: quin significat tindrá 
aquest cop d’ull? L’expressió en si, molt 
vaga, no ens remet a cap métode conegut, 
usual, acreditat, de comentari d’obres literá- 
ries; només suggereix, si de cas, una actitud 
potser poc pretensiosa, o poc académica, o 
lleugerament frívola per part de l’autora a 
l’hora de tractar el tema. L’interrogant me- 
todologic subsisteix, i el lector s’enfronta 
amb expectació a les cent vuitanta pagines 
que, és de suposar, contindran la resposta. 
Ja en el próleg, Patricia Gabancho diu que 
el llibre «és una análisi temática, una análisi 
conceptual i una análisi de la literatura de 
dona que avui es fa a Catalunya, tot en u». 
Aquesta definició continua essent ambigua, 
peró ens permet de sospitar que l’autora no 
pretén fer un estudi i una valoració de les 
obres seleccionades a partir de criteris es- 
trictament literaris, ja que aixó comportaría 
fer referéncia a d’altres elements constitu- 
tius de l’obra literária, a més deis temátics 
o conceptuáis.
La insisténcia en la idea de fer un «repás 
a tots els temes que des de sempre han estat 
el centre d’alló que en diem literatura feme
nina», i la voluntat explícita d’analitzar el 
tractament que avui dia, a Catalunya, els 
donen les nostres autores, sembla que acla- 
reixin definitivament la nostra incógnita. Co- 
mencem a pensar que l’objectiu de l’análisi 
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deurá ser básicament sociológic, en la línia, 
per exemple, d’intentar mostrar l’estat de 
consciéncia actual de la societat i de la dona 
catalanes, a partir de la problemática que 
reflecteixen les autores en llurs obres i del 
tractament que en fan en comparació, pot
ser, amb la situació d’altres societats i d’al
tres literatures «de dona», d’altres paisos 
o époques.
Si la proposta anés per aquest camí, ja fóra 
empresa prou arriscada i requeriría, perqué 
l’estudi fos rellevant i fiable, forca més que 
un cop d’ull a la literatura de dona. L’autora 
hauria de plantejar-se, per exemple, la viabi- 
litat mateixa d’una análisi d’aquest tipus a 
partir només de la literatura i, encara, ex- 
clusivament de la «de dona». Hauria de veu- 
re si la mostra és prou representativa i jus
tificar la tria d’autores i d’obres, cosa que 
no fa.
Aviat, peró, descobrim que tampoc no es 
tracta d’aixó. Patricia Gabancho ens avisa 
que se sitúa en una posició de lectora espe
ranzada, necessáriament crítica, i que pretén 
posar de manifest «encerts» i «mancances» 
de la literatura que analitza; en el llibre 
trobarem, dones, judiéis de valor.
En arribar aquí, el desconcert del lector ja 
és total. Si l’autora no es proposa fer espe- 
cíficament crítica literária d’unes obres que 
són literáries, en qué es basaran aquests 
judiéis? De qué s’esperanqará? Quins serán 
aqüestes mancances o aquests encerts? Per
qué sembla que una tal mena d’apreciacions 
excedeix el marc de l’análisi sociológica.
Avanzada la lectura, ens anem situant. Alió 
que l’autora judica és, básicament, la con- 
cepció mateixa que de la dona i deis seus 
problemes presenten avui en llurs obres al
gunes de les nostres escriptores. Els critica 
la caracterització deis personatges, els temes 
que plantegen i la manera com els tracten. 
El «cop d’ull» s’ha convertit, sobretot, en
cara que sense explicitar-ho, en crítica ideo
lógica, i aixó suscita algunes consideracions. 

Patricia Gabancho justifica, implícitament, la 
viabilitat d’aquest tipus de crítica tot expo- 
sant-nos el seu concepte de la literatura i de 
les funcions que segons ella ha de complir. 
Diu: «La literatura, d’altra banda, sempre 
ha estat aixó: un autoconeixement que, ele- 
vat i transcendit, pot arribar a configurar el 
món per a la resta deis moríais, a través de 
claus que permetin d’interpretar-lo de ma
nera més o menys activa.» I afegeix que «la 
funció que está en el centre de tota creació 
és posar alguna cosa propia damunt la taula, 
aportar. O bé, en unes altres paraules, fer 
pensar i fer sentir (fer, dones, actuar) de 
forma diferent».
Són plantejaments tan oberts que és possible 
de fer-ne diferents interpretacions; el quid de 
la qüestió radica, segurament, en com s’ha 
d’entendre aquesta aportació, en qué vol dir 
«fer pensar, sentir o actuar de forma dife
rent». La resposta pot semblar obvia: quan 
es tracta de literatura, les aportacions per
sonáis han de ser d’ordre literari, estétic en 
un sentit ampli, d’acord amb les regles del 
joc que suposa el fet d’haver triat la creació 
artística com a mitjá d’expressió. Aixó im
plicaría, com diuen els teórics, que cap apro- 
ximació extrínseca a la literatura mateixa 
no pot fer justicia a la descripció, l’análisi 
i la valoració d’una obra literária.
Aquest punt de vista no suposa fer-se ressó 
d’un formalisme estret. Com tantes vegades 
ha estat dit, en l’expressió artística la ma
teria i la forma queden assimilades, no es 
poden separar a l’hora de fer un judici de 
valor. Així, el mérit d’una obra literária no 
estaría solament en la seva estructura esté
tica, sino també en la complexitat deis ma- 
terials que aquesta estructura estética orga- 
nitza, en la profunditat de la visió del món 
de Fautor que es reflecteix en tots els estrats 
que componen l’obra, des del llenguatge fins 
ais temes, la composició de personatges, 
etcétera. És en aquest sentit que hauríem de 
valorar l’aportació de l’obra literária a l’ex- 
periéncia de «la resta deis moríais» i la seva 
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capadtat de «fer pensar i fer sentir de forma 
diferent». Aquesta valoració global seria 
competencia, dones, de la crítica literaria, 
i s’hauria d’exercir a partir de tot l’esmentat 
conjunt de plantejaments.
Ara, el fet que demanem complexitat i pro- 
funditat no implica que exigim ais autors 
una determinada visió del món, ni que la 
literatura hagi d’aportar solucions vitáis en 
un temps de crisi, que «orienti la navegació 
en el temps boirós d’avui», com planteja 
Patricia Gabancho. D’altra banda, orientar 
com i cap a on? Aquesta no és necessária- 
ment la funció de la literatura, i si els es- 
criptors només «emmirallen» la crisi, sense 
aportar sortides, no poden ser criticats lite- 
ráriament per aixó. Pero és precisament el 
que fa l’autora en aquest llibre. Tot i que 
afirma: «En literatura no compten tant els 
temes com la manera», en realitat identifica 
la «manera» amb el tractament ideológic 
deis temes, sobretot, i en aixó basa la seva 
activitat crítica.
Amb l’análisi deis temes recurrents en les 
obres seleccionades vol demostrar que, en 
general, les nostres escriptores no han arri- 
bat a l’altura de la «literatura de dona» que 
es fa en d’altres pai’sos, perqué els falta ma- 
duresa, perqué no donen sortides a la crisi, 
perqué no fan pensar i sentir de forma dife
rent. Aquests judiéis, peró, no els recolza 
en mancaments d’ordre literari, sino que els 
basa en el seu desacord personal amb la 
concepció del món de les autores o deis per- 
sonatges (a més a més, per cert, de vegades 
sembla confondre el punt de vista d’unes 
i altres).
El punt de referéncia de l’actitud crítica i 
valorativa de Gabancho és la seva própia 

opinió sobre la situació de la dona avui i, 
en conseqüéncia, sobre com la literatura s’hi 
hauria d’encarar. Converteix, dones, el seu 
escrit en part d’un suposat «debat sobre la 
condició de la dona» basat en diferents gé- 
neres i en el qual fa participar, si us plau 
per forja, les obres que comenta, tot des- 
estimant llur condició de «creació» i, per 
tant, el fet que poden respondre a objectius 
diferents d’aquest punt de vista parcial.
Veiem, per exemple, com posa en qüestió 
que les autores encara parlin de temes ín- 
tims i doméstics, centráis en l’amor i la pa- 
rella, en lloc de parlar de la dona que triom- 
fa en el món deis valors masculins, cosa que 
a més, diu, és llur própia experiéncia.
Critica el fet que els personatges siguin més 
aviat dones poc interessants, doméstiques, 
poc alliberades en la vivéncia de les rela- 
cions sentimentals i sexuals i, per tant, que 
el tema de l’amor no estigui tractat tal 
com el vivim (qui?) avui.
Cap tema, insisteix, no está enfocat de ma
nera alliberadora i progressista, ni la mater- 
nitat, ni la feina professional, ni l’erotisme, 
el tractament del qual qualifica de conven
cional, perqué les nostres escriptores, entre 
altres coses, están massa marcades per la 
«repressió original», están desconcertades, 
elles i/o llurs personatges, i no tenen, diu 
literalment, «Més elements per guiar llurs 
vides que els que pot teñir qualsevol altra 
persona». Aquesta literatura no compleix la 
funció orientadora que li períoca i, per tant, 
no está a l’altura de les circumstáncies.
Un cop llegit el llibre, peró, continuem igno- 
rant les mancances o els valors literaris de 
les obres proposades. Per cert, si hagués 

valorat alguna novel-la de Mercó Rodoreda 
d’acord amb els principis tan restrictius que 
han regit la seva crítica, el lector hauria 
d’haver rebut una impressió altament nega
tiva de I’espléndida narradora, perqué, és 
ciar, sembla que, fins i tot si volem establir 
la posició ideológica i l’actitud moral d’un 
escriptor, l’óptica ha de ser més oberta i no 
referida només a uns aspectes parcials de 
l’obra o a les opcions vitáis del crític.
No sabem, insistim, quin és l’interés literari 
de les nostres autores joves. El que sí sabem 
és que Patricia Gabancho no comparteix 
amb elles l’opinió sobre la dona catalana 
avui ni creu que la literatura actual «de 
dona» hagi de ser com elles la proposen. 
En canvi, deduim de la lectura, l’assagista 
té una proposta alternativa ben concreta. 
Dones bé, arribats aquí ens atreviríem a sug- 
gerir-li que exposés les seves idees en un 
assaig específic. Fóra molt més productiu 
que explicar la seva proposta a partir de 
criticar les obres d’altri. Aquest tipus de crí
tica, forqosament subjectiva, no serveix tant 
per a orientar el lector sobre l’obra literária 
com per a expressar la ideología del crític. 
Les escriptores tenen tot el dret, mentre 
sápiguen convertir-ho en bona literatura, 
d’explicar alió que les preocupa i, per qué 
no, les contradiccions i les servituds que 
creuen veure en la dona avui.
Deixem, dones, que tothom escrigui com 
vulgui i del que vulgui. I que l’obra literá
ria que en resulti, independentment del sexe 
i de la ideología de l’autor, siguí analitza- 
da i criticada com a tal per aquells que pos- 
seeixin l’instrumental teóric i la sensibilitat 
adequats per a exercir les funcions del crític 
literari. — MARIA-ASSUMPTA CROS.
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