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En la societat del segle XVIII era 
molt difícil escapar del control de 
marits i pares. Però al llibre s’expli-
quen les estratègies que moltes 
d’aquestes dones feien servir per sal-
tar-se les regles. “Separar-se oficial-
ment era gairebé impossible, però 
les dones feien servir subterfugis. 
Quan l’esposa era la que demandava 
el marit, era segrestada –explica una 
de les autores del llibre, Isabel Pérez 
Molina–. Es posava sota la custòdia 
del tribunal en un convent o en una 
casa que protegís el seu honor. Es fe-
ia per evitar que la dona rebés repre-
sàlies del marit. Moltes vegades 
aquests segrestos eren a perpetuïtat. 
Les dones utilitzaven aquest recurs 
com a forma de resistència”.  

“Eren molt importants les xar-
xes de solidaritat femenines. Als 
testaments moltes vegades es dei-
xava part del patrimoni a veïnes i 
parentes. També als judicis decla-
raven moltes dones ajudant la de-
mandant. Algunes famílies no hau-
rien sobreviscut sense aquestes 
xarxes”, assegura Pérez. Un dels 
àmbits en el qual les dones van anar 
molt més enllà del que marcaven 
les normes escrites van ser els ne-

gocis. La vídua Pujol va obrir un 
hostal a casa seva després de la 
mort del marit, un mercader espe-
cialitzar en sal. Moltes altres dones 
sostenien la família treballant com 
a revenedores. Als gremis, les dones 
eren moltes vegades assistents del 
marit en l’ofici. “Les dones treballa-
ven també a la impremta, a les mi-
nes, a la construcció, eren sabate-
res, forneres..., però el que estava 
absolutament prohibit, a excepció 
de les reines, era tenir un càrrec pú-
blic”, destaca Pérez. Al segle XVIII 
una peculiaritat del treball de les 
dones era l’inherent flexibilitat i les 
seves habilitats per crear xarxes i 

contactes per proveir i subsistir. 
Moltes vídues, però, queien en la 
pobresa i la marginació.  

En aquella època les dones van 
perdre en educació. “Va baixar la 
qualitat, i les dones il·lustrades eren 
humiliades, sobretot per autors 
masculins que en feien sàtira. Com 
Molière, que va publicar Les preci-
oses ridícules, o Quevedo”, recorda 
Pérez. Les dones, a Catalunya, tam-
poc tenien dret a fer-se càrrec dels 
infants. “Aquí, a diferència del reg-
ne d’Aragó, es recomanava que les 
dones, en el cas de quedar-se viudes, 
no fossin les tutores legals dels seus 
fills”, afegeix Pérez.e

Moltes vegades eren les dones les que sortien a primera fila de la lluita 
urbana amb les mans buides o armades amb pedres i bastons. PERE VIRGILI

Les dones guerreres i 
emprenedores del 1700

Sis autores detallen la lluita per escapar de la submissió

HISTÒRIA

Durant el setge de Barcelona del 
1705, a principis d’octubre, les do-
nes del barri de la Ribera van liderar 
una revolta. Desesperades per la re-
pressió del virrei Velasco, van sor-
tir al carrer i van instigar els homes 
amb els crits: “A les armes”, “Viva la 
pàtria” i “Viva Carles III”. No era 
excepcional. Moltes vegades eren 
les dones les que sortien a primera 
fila de la lluita urbana. A vegades, ho 
feien amb les mans buides. D’altres 
arreplegaven pedres o amagaven 
bastons sota les faldilles.  

A principis del segle XVIII, en 
una societat patriarcal, també hi va 
haver dones espies. I dones empre-
nedores, com la vídua Torres, que 
va tirar endavant una fàbrica de 
passamaneria en uns moments 
complicats: l’inici del setge. De to-
tes elles parla Les dones. Barcelona 
1700 (Ajuntament de Barcelona), 
l’onzè volum de la col·lecció La ciu-
tat del Born. Barcelona 1700, coor-
dinat per Albert Garcia Espuche i 
en què totes les autores són dones.  
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“Era molt 
important  
la solidaritat 
entre les 
dones”, diu 
Isabel Pérez
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Les dones,  
a excepció  
de les reines, 
no podien 
accedir a cap 
càrrec públic

Actors que porten  
el teatre napolità a la sang

realitat i irrealitat. Els dos textos es-
tan protagonitzats per un marit que 
respon a l’arquetip amoral i un xic 
desastrat de De Filippo, que aquí in-
terpreta de manera magistral Giam-
piero Schiano (a qui per cert vam 
veure a Questi fantasmi! de la Bibli-
oteca de Catalunya). Fantàstic així 
mateix Luciano Saltarelli, que assu-
meix el paper de les dues dones amb 
una manera de fer que recorda el 
millor Jack Lemmon.  

Aquesta és una producció senzi-
lla que convida a gaudir del joc tea-
tral d’uns intèrprets que porten a la 
sang l’herència del teatre popular 
napolità.e

Els actors Tony Laudadio i 
Luciano Saltarelli. SALVATORE PASTORE
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‘Dolore sotto chiave’  
TEATRE LLIURE. GRÀCIA 66 DE MARÇ 

En els últims anys hem co-
negut una part de les 
grans obres d’Eduardo 
De Filippo en especta-
cles reeixits firmats per 

Sergi Belbel (Sabato, domenica e lu-
nedi), Oriol Broggi (Natale in casa 
Cupiello i Questi fantasmi!), Toni 
Servillo (Le voci di dentro) i Lluís 
Homar (L’art de la comèdia), i ben 
segur que el tríptic que presenta du-
rant només quatre dies la compa-
nyia napolitana Teatri Uniti al Lliu-
re es mereix continuar comptant 
amb el favor del públic.  

La funció, que es pot veure tam-
bé aquest diumenge a les 18 h, reu-
neix dos peces curtes de De Filippo 
amb un pròleg de Luigi Pirandello 
en les quals la mort actua com a ele-
ment pertorbador i generador 
d’equívocs i, esclar, d’humor negre. 
Comença amb la irònica reflexió de 
l’enterramorts i segueix amb dos 
jocs sobre el món del matrimoni, tot 
plegat sota la idea que tant agrada-
va a l’autor sobre la dissolució entre 
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