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Fa vint-i-cinc 
anys que ens va 
deixar una de les 
grans personali-
tats culturals de la 
segona meitat del 
segle passat, una 
dona d’excepció 
que va dedicar es-
forços a nombro-
sos àmbits, com 

tanta altra gent de la seva generació, 
la que havia no únicament de “salvar 
els mots” –en paraules del seu admi-
rat i estimat Salvador Espriu– sinó 
també redreçar i reconstruir un pa-
ís devastat. Nascuda a Barcelona el 
1918, Maria Aurèlia Capmany havia 
estat educada, sobretot a l’Institut-
Escola republicà, per a un projecte de 
futur engrescador i lluminós, que 
s’havia ensulsiat. A partir del 1939 va 
caldre arremangar-se i fer tots els pa-
pers de l’auca, i ella s’hi va compro-
metre no per obligació i compromís 
sinó amb l’entusiasme i la passió que 

Un quart de segle després de la mort, 
el 2 d’octubre, d’una de les autores 
més polièdriques i hiperactives de les 
lletres catalanes, l’Ara Llegim li 
dedica un especial per repassar-ne 
totes les cares, amb un reportatge de 
l’editor de les obres completes de 
Capmany, Guillem-Jordi Graells,  
i els articles de Jordi Coca, Lluïsa 
Julià, Josep Maria Espinàs, Pilar 
Godayol, Jordi Carrió i Xavier Febrés 

a
llegim

25 ANYS SENSE  
MARIA AURÈLIA 
CAPMANY

LA MÉS 
CONSTANT 
DE  
LES 
DIVERSES 
FACETES  
DE CAPMANY 
VA SER  
LA DE 
NOVEL·LISTA 
I CONTISTA

va posar en totes les facetes de la se-
va activitat. Com havia dit algun cop, 
va esdevenir “dona de fer feines” i no 
se n’avergonyia, ho reivindicava. 
Aquestes són algunes de les cares de 
Maria Aurèlia Capmany. 

LA FILÒSOFA 
Una vocació frustrada que li va 
permetre conservar l’esperit crític 
Amb els anys ho hauria de deixar de 
banda, però la seva educació univer-
sitària la va dur a llicenciar-se en fi-
losofia pura, a ser ajudant de càte-
dra durant uns anys, a acumular fit-
xes per a una tesi doctoral, fins que 
la necessitat la va obligar a gravar vi-
dre i fer altres feines. En conservà, 
però, un esperit crític, analític i re-
bel i un domini inusual del pensa-
ment clàssic i contemporani. 

LA NARRADORA 
Crear un univers amb la voluntat 
d’explicar el país i la gent 
La més constant de les seves face-

tes va ser la de novel·lista i contis-
ta. A la Maria Aurèlia li agradava 
explicar històries per explicar-se 
ella mateixa, la seva gent i el país 
que li havia tocat. Des dels primers 
tempteigs en el premi Joanot Mar-
torell fins als projectes que altres 
dedicacions no li van permetre 
culminar, una vintena llarga de tí-
tols inclouen algunes de les obres 
més fascinants de la narrativa ca-
talana de postguerra, amb fites 
cabdals –avui massa oblidades– 
com El gust de la pols, Un lloc entre 
els morts, Feliçment, jo sóc una do-
na o El jaqué de la democràcia. Una 
producció a recuperar, a rellegir, a 
viure. 

LA PEDAGOGA 
‘Modus vivendi’  
i missió transmissora 
La Capmany va fer classes durant 
una pila d’anys, primer a l’Institut 
Albéniz de Badalona o a l’Escola 
Isabel de Villena, després a l’Esco-

GUILLEM-
JORDI 
GRAELLS 
AUTOR I DIRECTOR 
TEATRAL

 
Un llibre 

per conèixer-la 
L’ARA recupera el 

diàleg entre Maragall 
i Capmany. El llibre 
es posa a la venda 

avui i demà per 
6,95 euros 
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cultural 
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NULLAM HENDRERIT 
SEMPER VIVERRA. 

DONEC AC ELIT EU LEO 
AUCTOR CONVALLIS. 

VIVAMUS TEMPOR 
VOLUTPAT SEM, EGET 

anostrar– literatura dramàtica 
amb la mateixa funció renovadora 
per a un teatre massa conformista 
i resclosit. 

LA DRAMATURGA 
Al servei de la realitat teatral  
del moment 
Aquesta és potser la seva faceta més 
vinculada a les necessitats de cada 
col·lectiu o creador que li demana-
va un text. Sempre estalonada per 
aquests encàrrecs, va escriure per a 
treballs finals d’escola, per als exer-
cicis d’interpretació però també 
dramatitzant algunes de les seves 
novel·les o creant textos tant de re-
flexió històrica com per al cabaret 
o per a aventures del món professi-
onal, amb la més absoluta de les dis-
ponibilitats i versatilitat. Una face-
ta que es va emparentar, a mesura 
que apareixien possibilitats, amb el 
guionatge per a la ràdio, per al cine-
ma, fins per al còmic, sobre història 
o sobre la dona. 

la d’Art Dramàtic Adrià Gual. No-
més caldria adduir el testimoniat-
ge dels seus alumnes per afirmar 
que era una professora atípica i a 
contracorrent, amb la gran virtut 
de saber estimular les ganes de co-
neixement i d’impulsar els deixe-
bles a fer les seves pròpies desco-
bertes. Una vocació que va prolon-
gar, d’alguna manera, en la seva ac-
tivíssima faceta de conferenciant, 
recorrent tot el país per parlar 
d’història, de literatura, de la dona, 
del que calgués en cada moment. 

LA TRADUCTORA 
Una feina mal pagada,  
però essencial  
Durant els anys de la seva dedica-
ció teatral –escassament remune-
rada– va traduir dotzenes de títols, 
d’assaig i sobretot de narrativa. Ca-
lia modernitzar els referents dels 
lectors i obrir noves perspectives 
estètiques i ideològiques. I també 
traduir –i de vegades adaptar, 

LA DONA DE TEATRE 
Escriure? Capmany també  
va actuar, dirigir i gestionar 
Un cop ficada en el món escènic, la 
Capmany hi va fer de tot: de profes-
sora, va escriure i traduir, però tam-
bé va fer d’actriu –incloent-hi algu-
nes curioses incursions al cinema, 
impagables–, va dirigir espectacles, 
va signar algun vestuari, coreogra-
fia i danses populars apreses del seu 
pare i és la factòtum dels anys ini-
cials de l’Escola Adrià Gual, de la 
qual va sortir la gent que va anar cre-
ant grups i companyies de teatre in-
dependent, en una extensió del mo-
viment al qual ella va continuar vin-
culada des de la faceta autoral... i 
també com a espectadora i crítica 
implacable. 

LA FEMINISTA 
D’un encàrrec a  
un paper cabdal 
De l’encàrrec editorial de fer un es-
tudi sobre La dona a Catalunya en 

va sortir una dedicació que la va fer 
popular i, sobretot, una figura de re-
ferència. Centenars de conferènci-
es, xerrades i mítings arreu que es 
van alternar amb la publicació d’ar-
ticles i nombrosos assaigs sobre el 
tema, la van fer esdevenir una figu-
ra clau del renovat moviment femi-
nista, que ella no va veure mai des-
lligat de la lluita per la recuperació 
de les llibertats nacionals i els drets 
socials, discrepant d’un vessant ex-
cloent i sectari. 

LA CRÍTICA I ASSAGISTA 
Opinar, participar,  
promoure el debat 
Com a persona activa i amb volun-
tat declarada d’incidència sobre la 
realitat va escriure moltíssims ar-
ticles de circumstàncies però tam-
bé anàlisis crítiques molt madura-
des, i alguns assaigs de gruix sobre 
tota mena de temes, amb una pre-
dilecció especial pels relacionats 
amb la literatura i la cultura. Sobre 
la joventut o Salvador Espriu, les 
lectures quotidianes o Josep Ma-
ria Subirachs, les modes –del ves-
tir o literàries– o els envitricolls 
polítics del final del franquisme, 
de la Transició i també de més en-
davant. 

LA MEMORIALISTA 
Explicar el passat,  
rebatre la manipulació 
La Capmany tenia l’obsessió d’ex-
plicar a les noves generacions –i re-
cordar als seus contemporanis, 
massa oblidadissos– aquell món 
desaparegut amb la Guerra Civil pe-
rò també algunes constants de la 
nostra història, sobretot el paper de 
la burgesia catalana i les seves nom-
broses dimissions i traïcions. Tos-
suda a recordar i denunciar les ma-
nipulacions que volien tapar acti-
tuds vergonyoses i la falsedat d’atri-
buir als catalans defectes només 
d’un sector. La seva bèstia negra va 
ser Josep Pla. 

LA POLÍTICA 
Una dedicació tardana  
i entusiasta 
A alguns ens dol les obres de madu-
resa, narratives però no únicament, 
que ens vam perdre per la seva de-
cisió d’entrar en política, de la mà 
d’aquell encantador de serps que va 
ser Pasqual Maragall, per ser regido-
ra –de Cultura primer, de Publicaci-
ons després–, diputada provincial i, 
de fet, una mena de “senadora” sen-
se càrrec del PSC, quan aquest par-
tit era catalanista i progressista. Va 
fer política amb el mateix entusias-
me que en tots els altres aspectes, 
però sempre amb ironia sorneguera, 
la que li feia exclamar a cada ximple-
ria dels coreligionaris: “Ai, aquests 
socialistes meus...”. 

Maria Aurèlia Capmany va ser 
una donassa apassionada i apassi-
onant, una intel·lectual d’enorme 
dimensió, incòmoda per a alguns 
mandarins –els deixebles dels 
quals li continuen fent pagar–, una 
persona generosa i sempre dispo-
sada a allò que se li demanés, és a 
dir, la personalitat fascinant que 
em va seduir en els meus anys d’es-
tudiant i amb la qual va ser un pla-
er i un honor –entre tertúlies, ria-
llades, viatges a Tarragona i bons 
àpats– compartir tantes coses i re-
bre’n tantes i tan generoses lli-
çons... de tot i de res.✒

EFE

Entre les novel·les 
de Capmany desta-

quen ‘El gust de la 
pols’ i ‘Un lloc entre 

els morts’.

VA SER UNA 
INTEL·LEC-
TUAL 
D’ENORME 
DIMENSIÓ, 
GENEROSA I 
SEMPRE 
DISPOSADA 
A ALLÒ  
QUE SE LI 
DEMANÉS
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Els candidats 
aprofitaven les 
campanyes elec-
torals per presen-
tar un llibre escrit 
per ells o sobre 
ells, però a les en-
vistes de les mu-
nicipals del 1983 
Pasqual Maragall 
no tenia llibre. El 

seu cap de premsa, Josep M. Sòria, 
em va preguntar si em veia capaç 
d’escriure, en una setmana com a 
màxim, un llibre de converses entre 
el candidat socialista i Maria Aurè-
lia Capmany. Es va fer en tres dinars 
de llarga sobretaula, una sessió fo-

La Maria Aurèlia tenia 
64 anys, i el Pasqual, 
43. Eren la regidora 

de Cultura i l’alcalde d’un 
jove Ajuntament demo-
cràtic. Ell havia accedit al 
càrrec feia pocs mesos –el 
2 de desembre del 1982–, 
amb la marxa de Narcís 
Serra al ministeri de De-
fensa. Eren dos fills de nis-
sagues barcelonines amb 
pedigrí cultural. El nét del 
poeta nacional. La filla del 
folklorista. I un dia van de-
cidir posar-se a parlar, a 
dialogar, a gravar unes 
converses informals, com 
de cafè i passejada. Va ser 
el número 1 de la magnífi-
ca col·lecció Diàlegs a Bar-
celona, que caldria ressus-
citar per continuar donant 
veu a tants que tenen molt a dir pe-
rò no ho escriuen. Avui amb l’ARA, 
en ocasió dels 25 anys de la mort de 
la Maria Aurèlia, recuperem aquell 
volum inaugural. 

La primavera del 1983 Capmany 
i Maragall van parlar de Barcelona, 
esclar, i a través d’ella una mica de 
tot: de les seves respectives famí-
lies, de la seva infantesa, dels 
obrers i els burgesos, de Catalunya 
i Espanya, de llengües i banderes, 
de la història i el futur, d’ideologi-
es i persones, de la il·lusió olímpi-
ca... Com qui no vol la cosa, xerrant, 
van anar desgranant un programa 

un dels pisos que ha anat a 
terra és el de les seves tie-
tes, i ell hi afegeix que tam-
bé ha caigut el de la família 
Picasso! ¿Avui s’atrevirien 
a deixar-les anar així l’al-
caldessa Colau i el seu regi-
dor Collboni? ¿S’atrevirien 
a dir, com afirma Maragall, 
que “Barcelona arrossega 
la frustració de no ser capi-
tal d’estat”? Em temo que, 
amb nova política i tot, la 
vida pública va encotillada. 

Maragall respectava 
Capmany, no només per-
què tenia uns quants anys 
més que ell, sinó perquè 
era tota una donassa de les 
lletres i una lluitadora fe-
minista: era una d’aque-
lles figures que represen-
taven l’enllaç amb l’ideal 

republicà estroncat per la guerra i 
la dictadura. Era el fil roig amb el 
passat, amb la cultura i la llibertat, 
un pou de saviesa, erudició, huma-
nitat i compromís. També avui, en 
política, trobem a faltar aquestes 
presències que facin de contrapunt 
al presentisme, que ens donin 
perspectiva i memòria. 

Així doncs, ara que tornem a te-
nir esperances de canvi, val la pena 
llegir aquest diàleg il·luminador 
d’un temps, una ciutat i un país es-
perançats. Un diàleg que ha envellit 
bé, fins al punt de provocar-nos 
enyorança i renovades il·lusions.✒

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

La col·lecció ‘Diàlegs a Barcelona’  
i el testimoni mut

togràfica itinerant amb la fotògra-
fa Pilar Aymerich, moltes hores 
nocturnes de transcripció i la pro-
ducció diligent de Marina Gustà a 
Edicions Laia.  

Tots dos protagonistes van decla-
rar-se sorpresos per la tècnica de la 
transcripció. No era gaire literal. Mi-
llorava la sintaxi i l’ordre de les seves 
frases espontànies, sense fer-los dir 
res que no haguessin dit. Es van agra-
dar al moment de veure’s retratats 
per escrit, després de les converses 
mantingudes amb el testimoni mut 
del transcriptor i el seu aparell dac-
tilogràfic, comprat a corre-cuita pel 
tinent d’alcalde Joaquim de Nadal 
per a l’ocasió. 

Aquell llibre d’urgència donaria 
naixença a la col·lecció Diàlegs a 
Barcelona, un cop instal·lada Ma-
ria Aurèlia Capmany com a regido-
ra de Cultura. Es tractava de repro-
duir el mètode. 

Se’n van publicar 64 volums, amb 
una galeria de 128 personatges que 
expliquen in extenso la seva trajectò-
ria i la seva visió de la ciutat. Entre el 
1993 i el 1998 la direcció i transcrip-
ció va anar a càrrec de Patrícia Ga-
bancho. A partir d’aquella última da-
ta l’aparició es va estroncar. El regi-
dor Carles Martí em va encarregar de 
recuperar-la deu anys després, amb 
vuit volums més editats per RBA, fins 
a la nova interrupció del 2011.  

A Capmany no li agradava com-
partir el protagonisme amb el direc-
tor i transcriptor de la col·lecció quan 
presentava cada volum, flanquejada 
per la parella de protagonistes que el 
dia de la presentació volien agrair 
d’alguna manera la feina que jo havia 
dedicat a la materialització del llibre. 
Montserrat Roig va ser la més mor-
daç. Va dir al micròfon, tot jugant 
amb la imatge que li atribuïen de de-
voradora d’homes: “Vull aprofitar per 
revelar avui i aquí un secret: Xavier 
Febrés és l’home de la meva vida”... 

Al final de la frase va callar durant 
uns instants interminables. Es va 
produir entre la concurrència una 
suspensió de les respiracions, un si-
lenci gèlid i petrificat, mentre Roig 
gaudia de l’efecte causat. Quan al 
cap d’uns segons l’alè retingut del 
públic ja no es podia aguantar més, 
va afegir: “És el primer home que 
m’ha escoltat durant tantes hores, 
dies seguits, sense dir res”.✒

Pasqual Maragall i Maria Aurèlia 
Capmany, llavors alcalde i regido-
ra de Cultura de l’Ajuntament de 
Barcelona, respectivament LA  

COMPLICITAT 
ENTRE  
ELLS DOS  
ÉS TAN  
DE DEBÒ  
QUE ES 
PERMETEN 
CONTRA-
DIR-SE, 
ESMENAR-SE

Capmany-Maragall, el fil roig 
de la cultura i la llibertat

PILAR AYMERICH / CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU DE LES ARTS ESCÈNIQUES
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XAVIER 
FEBRÉS 
PERIODISTA  
I ESCRIPTOR

polític, una manera d’entendre la 
ciutat i el país. Llegit avui, és clara-
ment un llibre programàtic, inau-
gural de moltes coses, no només 
d’una col·lecció. 

Però el que més sorprèn i gratifi-
ca de la lectura és la llibertat amb 
què parlen. La seva complicitat és 

tan de debò que es permeten contra-
dir-se, esmenar-se. Com quan Ma-
ragall s’entusiasma amb el projecte 
olímpic i ella li diu que li fa més re-
cança que il·lusió. O com quan l’al-
calde llueix la nova plaça de la Mer-
cè, que ha suposat esfondrar algunes 
cases velles, i ella respon que sí, que 
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La Capmany
Així li dèiem, com si fos una 

casta diva, una gran senyo-
ra de l’òpera, una cuinera 

fastuosa, una matrona exuberant. 
Jo la devia conèixer l’any 1975, ar-
ran d’una de les primeres edicions 
de la Universitat Catalana d’Estiu, 
que en aquell temps era més uni-
versitat i més d’estiu que catalana. 

Això era i no era una periodista

Una articulista 
prolífica que deia les 
coses pel seu nom   
El mapa dibuixat pels textos perio-
dístics de Maria Aurèlia Capmany –
uns dos mil articles– és una repro-
ducció a escala de tota una vida ple-
na d’inquietuds. La Maria Aurèlia 
novel·lista, actriu, professora, pen-
sadora, regidora, ciutadana i dona es 
mostra a si mateixa en textos que 
tracten sobre literatura, teatre, pe-
dagogia, filosofia, política, cultura 
popular o feminisme.   

El periodisme era per a ella una 
“feina subsidiària” i, alhora i sobre-
tot, una peça clau en l’intent de re-
dreçar el país. Potser en un altre 
context històric s’hauria consagrat 
de ple a la narrativa. Llavors i aquí, 
aquest era un luxe que una irrigado-
ra cultural no es podia permetre.  

Escrivia a raig fet i enllestia un 
article en el que dura un esternut. 
“A vegades, en plena conversa, s’al-
çava de la cadira, demanava discul-
pes i desapareixia cinc o deu minuts, 
passats els quals tornava somrient 
i reprenia la conversa –explicava 
Josep Maria Llompart–. Havia anat 
a escriure l’article que havia de lliu-
rar sens falta aquell dia mateix”. Sa-
bia què volia dir i ho deia, i punt. 
Sense pèls a la llengua ni gaires pre-
ocupacions formals.  

Als anys cinquanta, Maria Aurè-
lia Capmany s’acosta als mitjans a 

EVA 
PIQUER

HE LLEGIT 
NO SÉ ON

Els articles de Maria Aurèlia Capmany responen a un tarannà 
compromès amb el seu temps, el seu país i la seva gent

EL 
PERIODISME 
ERA PER A 
ELLA UNA 
“FEINA 
SUBSIDIÀRIA” 
I UNA PEÇA 
CLAU EN 
L’INTENT DE 
REDREÇAR EL 
PAÍS

Vull dir que, als primers anys 
d’aquesta iniciativa que ha derivat 
en un esplai per a joves promeses de 
l’independentisme (causa que és 
una promesa per ella mateixa), ens 
reuníem a Prada de Conflent gent de 
lletres, de les arts i de la pedagogia, 
més que polítics, i parlàvem dels 
afers de la nostra especialitat, o ge-
neralitat, sense cap embut ni cap a 
priori ideològic. Deu recordar-ho 
també Biel Mesquida, avantguardis-
ta perpetu, que hi era. 

Un dia vam fer, ella, el seu home 
–Jaume Vidal Alcover– i un servidor 
un debat sobre Modernisme i Nou-
centisme, que llavors era la màxima 
expressió de les grans confrontaci-
ons d’idees estètiques al país. Tant 
en Vidal com la Capmany tiraven al 
Modernisme per raons socials, més 
que polítiques, i per motius no d’es-
tètica sinó de moral col·lectiva. És 
ben cert que aquell va ser un movi-

ment molt transversal, molt ric en 
diverses arts plàstiques i en el camp 
de les lletres, mentre que el Noucen-
tisme va ser un invent senyorívol, 
neohumanístic i arbitrari en les for-
mes de tot ordre, i generalment re-
servat a cenacles distingits. Un ser-
vidor, que tirava llavors com ara a 
l’ordre i la mesura en totes les arts, 
i com més clàssiques millor, va fer 
una abrandada defensa de Carner i 
de Carles Riba. Ells dos, la van fer del 
cabaret, el sarao, la poesia popular, 
l’artesania, la classe obrera, la pa-
raula viva i tot el que escau, encara 
que sigui un tòpic, al Modernisme. 

Vaig ser tan agosarat en les meves 
intervencions, i ells tan severs amb 
el jovenet que jo era, que no es pot 
dir que el nostre encontre primer 
ens agermanés cristianament. Des-
prés, amb el temps, quan la Cap-
many va ser regidora de Cultura i 
l’Institut d’Humanitats va tenir la 

seu al Palau de la Virreina, va co-
mençar a cridar-me des del seu des-
patx per mantenir conversació. Em 
deia que era un noi impertinent i frí-
vol, amic de les últimes teories i in-
culte en la història de la literatura 
catalana. Era cert. Però ens vam fer 
més amics com més va anar. 

I al final, desitjós com jo estava de 
tenir-hi bones relacions –perquè 
m’agradava la seva empenta i la seva 
intel·ligència–, un dia que parlàvem 
de gastronomia de l’Empordà li vaig 
prometre que li portaria la recepta 
de la meva tia Rosa del mas Llovet 
per coure les millors botifarres dol-
ces que hauria tastat. Així ho vaig fer, 
afegint-hi un quilo de botifarres de 
Castelló d’Empúries.  

Al cap de dos o tres dies em va 
convidar a la seva casa del carrer de 
Mallorca, les va cuinar, i van quedar 
tan delicioses com és dolç el record 
que jo tinc d’ella...✒
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través de publicacions clandestines. 
El 1962 enceta les col·laboracions a 
Serra d’Or. A petició de Carmen Al-
calde, accedeix a fer un article quin-
zenal a Presència. A finals dels sei-
xanta escriu a Diario Femenino i, des 
del 73, a El Noticiero Universal. 
També als setanta publica articles 
de fons i crítiques teatrals a Triun-
fo. Enterrat el dictador, escriu a 
l’Avui des del principi –i fins pocs 
dies abans de morir–, al Diari de 

El misteri sobre una 
obra periodística 
recopilada i perduda  
 
No va voler guardar ni que li guar-
dessin les seves col·laboracions a la 
premsa, i més d’un cop havia insi-
nuat que aquesta seria feina dels 
qui la sobrevisquessin. I aquí és on 
em toca, crec, explicar una batalle-
ta personal. Perquè a mitjans dels 
noranta vaig invertir un any sencer 
a recórrer arxius i hemeroteques 
per recopilar la seva obra periodís-
tica, dispersa en una infinitat de di-
aris i revistes. I en vaig escriure un 
estudi introductori. L’encàrrec me 
l’havia fet Josep Montanyès, ales-
hores director de l’Institut d’Edi-
cions de la Diputació de Barcelona. 
Aquella feinada havia de convertir-
se en un o dos volums de l’obra 
completa, coeditada per Columna 
i la Diputació. 

Per un misteri que se m’escapa, 
el volum de l’obra periodística de la 
Capmany no va arribar a sortir mai. 
Montanyès va morir d’un atac de 
cor el novembre del 2002. Anys 
després algú em va fer saber que les 
meves tres o quatre caixes plenes 
d’articles fotocopiats i ordenats 
s’havien extraviat durant un tras-
llat. 

“No tinc altra arma que la me-
mòria”, deia la Maria Aurèlia. I 
nosaltres no en sabem gaire, de 
lluitar contra l’oblit.✒

La hiperactiva Maria Aurèlia Capmany escrivia els articles en un tres i 
no res: sabia què volia dir i ho deia. COLITA / ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA

Barcelona i a moltes capçaleres més. 
Poc amiga de les mitges tintes, 

era militant en tot. El seu era un 
compromís entusiasta. Militava a 
favor de l’alliberament de la dona, la 
democràcia, el Partit Socialista, la 
pau, la tolerància, la llibertat. I en 
contra del franquisme, el confor-
misme burgès, la pedanteria, la vi-
olència, el terrorisme, la por. En un 
terreny anecdòtic, podia defensar 
amb passió els taxis i el tabac. 
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En més d’una 
ocasió, Maria Au-
rèlia Capmany 
havia remarcat 
que l’entrada de 
la dona a la cultu-
ra es produeix 
per la ficció per-
què és senzill i 
econòmic. I així 
ho va fer ella, tot 

i que als anys quaranta s’havia d’afe-
gir l’imponderable de fer-ho en una 
literatura que vivia en plena clan-
destinitat. A Això era i no era, un 
dels seus llibres de memòries, expli-
ca que Necessitem morir, la seva pri-
mera novel·la, finalista a la prime-
ra convocatòria del premi, clandes-
tí, Joanot Martorell del 1947, l’havia 
escrita “sencera” dalt del “tramvia 
enorme, una mena de tanc”, en el 
trajecte que cada dia la portava de 
Barcelona a Badalona, on feia clas-
ses a l’escola Albéniz. Tant la deci-
sió d’escriure com la de dedicar-se a 
la docència les situa, cronològica-
ment, un cop abandona la idea, 
breument acariciada, de convertir-
se en una “dona com cal” (casar-se 
i tenir fills), que postulava el naci-
onalcatolicisme. 

De seguida, Capmany es va llan-
çar a la narrativa, per explicar-se i 
també, en aquella primera etapa, 
per refugiar-se d’una realitat hostil 
i migrada. L’any següent es torna a 
presentar al Joanot Martorell i el 
guanya amb El cel no és transparent 
(publicada el 1962 amb el títol La 
pluja als vidres) i es converteix, amb 
dues novel·les més, Tana o la felici-
tat (1956) i Betúlia (1956), en una es-
criptora reconeguda (aviat fent tàn-
dem amb Mercè Rodoreda, que re-
prenia l’escriptura amb Vint-i-dos 
contes el 1958), tot i els problemes 
constants amb la censura. Per tren-
car aquell ofegament i la precarietat 
de la vida cultural, Capmany em-
prèn la iniciativa de publicar Cita de 
narradors (1958) amb Pedrolo, Pe-
rucho, Espinàs i Sarsanedas. Era 
una mena de juguesca en què, fent 
roda, un company parlava de l’obra 
d’un altre. Així ho va explicar Sarsa-
nedas l’abril del 2001, en el col·loqui 
organitzat pels deixebles i, en gran 
part, hereus intel·lectuals de Cap-
many (i de Jaume Vidal Alcover), de 
la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona, on la parella va dipositar 
el seu llegat. Els estudis i testimonis 
del col·loqui es van publicar en el vo-
lum Maria Aurèlia Capmany: l’afir-
mació en la paraula, a cura de Mont-

Una narradora irònica  
i intel·ligent 

dona (1971) i, més tard, Aquelles da-
mes d’altres temps (1990), en què re-
alitat i ficció s’entrecreuen. Cap-
many, que ha estat estudiada en els 
últims decennis des d’aquesta pers-
pectiva, la memorialista, descriu la 
dona a la postguerra i també des de 
l’anomenada “literatura del jo”. 

Ella mateixa havia explicat que la 
seva narrativa era deutora del rea-
lisme, però no del “realisme histò-
ric o social” que s’havia imposat en 
la crítica universitària dels anys 60 
i 70 i que tenia en Capmany una es-
criptora incòmoda, difícil de classi-
ficar. Des de la primera novel·la, que 
havia sobtat Joan Triadú per la seva 
maduresa, Capmany va explorar les 
possibilitats de la biografia o el ma-
nuscrit trobat, les falses memòries 
o els epistolaris com a forma narra-
tiva. Això, segons explica Graells, 
havia donat peu a algun malentès 
divertit quan algun crític va creure 
que Un lloc entre els morts era la bi-
ografia del poeta Campdepadrós. 
En canvi, Capmany no havia mos-
trat cap interès per l’estudi de les 
passions íntimes dels personatges, 
per la novel·la psicològica que “reg-
nava” als anys 60. A més a més, en 
aquell moment Capmany feia tot un 
altre recorregut vital que la situava 
al centre del moviment d’emancipa-
ció de la dona i en publicava multi-
tud d’assajos que la van convertir en 
el referent del feminisme, en una fi-
gura pública, reflex i model per a les 
noves generacions. Montserrat 
Roig és qui més va explicar aquest 
paper: “Eres, ja t’ho he dit moltes 
vegades –li deia en una entrevista el 
1991–, la primera senyora que vaig 
conèixer que tenia opinió pròpia i 
que, a més a més, la imposava”. Pe-
rò el mateix podem trobar en decla-
racions de Marta Pessarrodona (a 
Donasses, 2006), reprenent un títol 
–Dona, doneta, donota– de la matei-
xa Capmany, o d’Antònia Vicens 
que parla d’acolliment quan el 1967 
arriba de Mallorca per recollir el 
premi Sant Jordi de novel·la. Tam-
bé va fer una tasca de relectura de 
la recepció de les escriptores que 
l’havien precedit, i va donar pautes 
perquè poguéssim començar a llegir 
Caterina Albert i Maria Antònia Sal-
và i va desmuntar la figura de la Ben 
Plantada orsiana. 

El cas és que convertir-se en re-
ferent públic, dedicar-se a la políti-
ca i, sobretot, ser una personalitat 
abassegadora i enlluernadora, sem-
blen haver enfosquit durant decen-
nis la novel·lista. S’ha anat ins-
tal·lant la idea que el personatge de 
la Maria Aurèlia s’imposa sobre la 
seva obra. Ella se’n queixava, havia 
escrit molt, però en qualsevol cas, i 
que se sàpiga (Josep Pla, per posar 
un exemple), l’abundància no és pas 
un desmèrit. Maria Aurèlia recla-
mava l’atenció sobre la novel·la, el 
gènere a què havia dedicat més ho-
res. Passats els anys, el seu moment 
històric, cal tornar-la a llegir, llegir-
la des del que ella va fer i no encai-
xonant-la en esquemes caducs. Jus-
tament la seva obra triomfa en el 
mestissatge entre els gèneres, entre 
els quals, ocupen el centre, els lli-
gats a la ironia i al raonament.✒

ICUB

CAPMANY 
COMENÇA A 
ESCRIURE I  
A DONAR 
CLASSES 
QUAN 
ABANDONA 
LA IDEA DE 
CONVERTIR-
SE EN UNA 
“DONA COM 
CAL”

Les seves novel·les s’han de llegir 
sense seguir esquemes caducs

serrat Palau i Raül-David Martínez 
Gili, i el cito perquè constitueix un 
dels punts d’inflexió en el coneixe-
ment de l’obra narrativa de Cap-
many, després que entre el 1993 i el 
2000 Guillem-Jordi Graells, també 
deixeble i estudiós de l’escriptora, 
s’encarregués de la publicació dels 
set volums de la seva Obra comple-
ta, els quatre primers dedicats a la 
narrativa, i en fes el primer estudi 
sistemàtic. 

Una ràpida evolució 
Seguint la cronologia narrativa de 
Capmany, després d’un parèntesi 
escriu les seves obres més brillants 
i reconegudes, amb títols com Un 
lloc entre els morts (1967), amb cla-
res referències a Espriu, Feliçment, 
jo sóc una dona (1969), Vitrines 
d’Amsterdam (1970) o Quim-Quima 
(1971), homenatge i rèplica a Orlan-
do de Virginia Woolf. Són llibres que 
mostren una ràpida evolució, narra-
tiva i vital. Les protagonistes 

L’autora a casa seva, al davant de la seva biblioteca, 
acompanyada d’un dels gats que la van acompanyar 
al llarg de la vida.

d’aquestes novel·les es desempalle-
guen de la teranyina de convencions 
socials que les angoixaven i les feien 
infelices en les primeres novel·les. 
Les circumstàncies històriques de 
la postguerra queden enrere i tam-
bé l’atmosfera més acostada a l’exis-
tencialisme en què s’inscrivien els 
primers títols: Sartre o Moravia, Ca-
mus i Beauvoir. Això no treu que si-
guin del tot recomanables novel·les 
com Betúlia, de fet l’única que ara 
mateix es pot trobar a les llibreries, 
gràcies a la reedició a cura d’Isabel 
Graña del 2010 fent valer la celebra-
ció de capital cultural a Badalona, 
ciutat que l’havia inspirada. 

Capmany va seguir publicant 
narrativa –Lo color més blau (1983) 
o El cap de sant Jordi (1988)– en què 
hi reapareix la seva manera de nar-
rar, irònica, intel·ligent, llibresca, al 
mateix temps que havia eixamplat 
l’escriptura als llibres de memòries, 
relats i altres formes frontereres 
com Cartes impertinents de dona a 
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Per valorar 
l’aportació de 
Maria Aurèlia 
Capmany al tea-
tre del nostre pa-
ís cal determinar 
l’abast d’aquest 
concepte. Si per 
teatre entenem 
únicament la li-
teratura dramà-

tica en resultarà una cosa i, en can-
vi, si l’acostem al sentit més ampli 
d’arts escèniques tot canvia. I amb 
això no s’està menystenint l’obra 
estrictament literària que Capmany 

Una autèntica 
dona de teatre

tura, la vocació de Capmany pel te-
atre troba el mitjà en què es pot ex-
pressar amb tota la seva força. A 
l’EADAG fa d’actriu en una infinitat 
de muntatges, d’autora dramàtica 
estrenant-hi diverses obres (El de-
sert dels dies clou el primer curs de 
l’escola el 1960, per exemple), de tra-
ductora al català i al castellà, d’adap-
tadora de textos clàssics... S’inicia 
com a directora d’escena el 1962 
amb un text de Manuel de Pedrolo, 
el 1963 adapta i dirigeix Leonci i Le-
na, codirigeix diverses peces amb Ri-
card Salvat, la trobem a l’EADAG 
fent de professora d’assignatures te-
òriques, planteja seminaris per estu-
diar els nous corrents escènics, en-
senya dicció, a través de Carme Ser-
rallonga aconsegueix establir una 
íntima complicitat amb l’Escola Isa-
bel de Villena... L’activitat de Cap-
many a l’EADAG és frenètica, i, tal 
com diu Guillem-Jordi Graells, hi va 
tenir un paper absolutament cabdal.  

L’absentisme de la burgesia 
Amb l’EADAG, Salvat importava 
l’esperit èpic del teatre de Brecht, la 
politització que venia de Piscator i 
els nous impulsos del teatre docu-
ment. Es tractava de renovar-ho tot: 
el repertori, l’estètica i la relació 
amb el públic. Ja no es buscava úni-
cament actualitzar el repertori se-
gons els corrents internacionals, si-
nó transformar la funció que l’esce-
na tenia en la societat. Amb Vent de 
garbí i una mica de por (1965), per 
exemple, Capmany aborda el que 
Fàbregas descriu com l’absentisme 
de la burgesia catalana davant de la 
crisi social. I tot això, per la llibertat 
i l’ambient gens convencional que 
es respirava a l’EADAG, i per afini-
tat ideològica, anava la mar de bé a 
la Maria Aurèlia.  
       Més endavant, quan la relació 
amb l’EADAG es trenca per raons 
diverses, personals i professionals, 
Maria Aurèlia Capmany continuarà 
alternant la narrativa amb l’assaig, 
les col·laboracions a la premsa amb 
la docència, i tot plegat amb la pas-
sió pel teatre. És l’època en què la se-
va versió del cabaret esclata amb jo-
ia a la Cova del Drac el 1968 amb Do-
nes, flors i pitança, i el 1970 ve el 
muntatge sobre Francesc Layret, 
escrit per la Maria Aurèlia i Xavier 
Romeu, també dirigit per Josep An-
ton Codina, i que posa de manifest 
l’impacte claríssim del teatre docu-
ment. També aleshores fa adaptaci-
ons de clàssics, com per exemple de 
Tirant lo Blanc. 
       Però encara cal esmentar una al-
tra aportació de primer nivell que 
Capmany farà al teatre del nostre 
país: quan ja era regidora de Cultura 
funda el 1983 el Mercat de les Flors. 
A través d’aquest equipament, i sota 
la direcció de Joan Maria Gual, Cap-
many fa possible que durant anys ar-
ribi a Barcelona el millor teatre eu-
ropeu: les millors companyies, els 
millors directors, les propostes es-
cèniques més innovadores i sòlides 
passen per l’escenari que ara duu el 
seu nom. El resum és molt clar: Cap-
many, a més de narradora, docent, 
feminista, política i polemista exem-
plar, també ha sigut una autèntica 
dona de teatre.✒

COLITA / CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU DE LES ARTS ESCÈNIQUES

L’ÚLTIMA 
GRAN 
APORTACIÓ 
DE L’AUTORA 
VA SER  
LA 
FUNDACIÓ  
EL 1983  
DEL MERCAT 
DE LES 
FLORS

El vincle de Capmany  
amb les arts escèniques  
va ser total

va fer per a l’escena, sinó que s’in-
tenta situar-la en el context que la 
va originar.  
       El primer contacte de la Maria 
Aurèlia amb el teatre és l’any 1952, 
quan Jordi Sarsanedas prepara una 
lectura de Primera història d’Esther, 
de Salvador Espriu, en què ella par-
ticipava. La iniciativa es va frustrar 
amb els assajos ja força avançats, i 
l’obra haurà d’esperar fins a l’estre-
na del 1957, a càrrec de l’Agrupació 
Dramàtica de Barcelona. El pas se-
güent per acostar Capmany al tea-
tre el fa Frederic Roda el 1958 quan 
li demana un text teatral que s’es-

L’autora va ser una de les fundadores de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual.

trenarà al Romea el 1959 amb direc-
ció de Ricard Salvat: Tu i l’hipòcrita. 
Durant els assajos d’aquesta obra la 
Maria Aurèlia descobreix veritable-
ment la màgia del teatre, segons ad-
met ella mateixa. 
       La relació de Salvat i Maria Aurè-
lia es referma quan tots dos secun-
den la idea d’Alexandre Cirici Pelli-
cer, que volia fer una mena de 
Bauhaus catalana, i funden l’Escola 
d’Art Dramàtic Adrià Gual (EA-
DAG), que aglutina un nombre con-
siderable de creadors i intel·lectuals 
progressistes d’aleshores. Amb el tí-
tol de subdirectora d’aquesta aven-
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Els anys seixanta 
Maria Aurèlia 
Capmany va to-
par amb La místi-
ca de la feminitat, 
de Betty Friedan, 
el llibre que va 
encaminar-la de-
cisivament cap a 
un dels grans ei-
xos de la seva vida 

i de la seva obra: el paper de la dona 
a Catalunya. Un clàssic del pensa-
ment feminista i un dels llibres més 
venuts de la dècada dels seixanta, La 
mística de la feminitat es va publicar 
als Estats Units el 1963. Guanyador 
del premi Pulitzer el 1964, parteix 
de l’experiència de quinze anys de 
treball de camp de l’autora, que no 
tan sols fa una radiografia de la situ-
ació de milions de dones nord-ame-
ricanes que la mística de la femini-
tat ha aconseguit enterrar en vida i 
relegar a una mera funció biològica, 
sinó que les convida a enderrocar 
“la trampa de la mestressa de casa”. 
Juntament amb El segon sexe, de Si-
mone de Beauvoir, és un dels dos as-
sajos de referència del feminisme de 
la segona meitat del segle XX. 

El 1965 Edicions 62 va encarregar 
la traducció catalana de La mística de 
la feminitat a Jordi Solé i Tura. La si-
tuació econòmica, jurídica i social de 
la dona nord-americana no tenia gai-
re a veure amb la de la dona catala-
na, que encara era castigada si era 
adúltera o se li prohibia el divorci. 
Sense haver acollit un moviment fe-
minista combatiu com l’anglès o el 
nord-americà, el llibre va calar suau-
ment en la societat catalana, fet que 
va induir Josep M. Castellet, promo-
tor de la traducció catalana, a pensar 
a elaborar-ne una possible versió 

‘La dona a Catalunya’ ca, com les crítiques contra el femi-
nisme aigualit i conservador de la 
burgesia catalana, sinó que també hi 
planteja temes innovadors, com la 
condemna de l’ablació del clítoris o 
la possibilitat de la mitja jornada la-
boral. De vegades se li ha retret que 
les conclusions del llibre pequen 
d’imprecises, però és obvi que Cap-
many va encendre la metxa reivindi-
cativa dels drets de les dones a Ca-
talunya en un moment històric i po-
lític clau del segle XX. 

Una figura entusiasta 
Les posicions feministes de Cap-
many es van convertir en una refe-
rència. Com ella mateixa afirma en 
els últims mots de l’epíleg a la sego-
na edició, “si d’aquest llibre en sor-
gissin una munió de llibres contra-
dient-lo, em donaria per satisfeta”. 
Entusiasta de la temàtica feminis-
ta i les seves reivindicacions, cons-
cient que hi havia tota una nova ge-
neració que necessitava un replan-
tejament, Capmany es va lliurar a la 
investigació i a l’escriptura, com 
també va participar en nombroses 
conferències, debats i col·loquis ar-
reu de la geografia catalana. Van ve-
nir més llibres, com El feminismo 
ibérico (1970), Cartes impertinents 
de dona a dona (1971), De profesión: 
mujer (1971), El feminisme a Catalu-
nya (1973), La dona. Obres selectes 
i inèdites (1975) o Dona i societat a la 
Catalunya actual (1978).  

Gràcies a La dona a Catalunya, 
després del trasbals de la Guerra Ci-
vil, els estudis de gènere van cobrar 
força a casa nostra i la seva autora va 
esdevenir un model per a les joves 
escriptores nascudes al voltant de la 
dècada dels 50. Testimoni actiu de la 
història del seu temps, Capmany va 
fer de pont entre el feminisme 
d’abans de la guerra i el de la segona 
meitat del segle XX. I sempre va pen-
sar en les noves generacions de do-
nes catalanes, per fer-les “més va-
lentes”, “més lliures”, “més arrisca-
des”. Ara que el llibre fa cinquanta 
anys és just celebrar-ho, per les 
d’ahir, les d’avui i les que vindran.✒

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI. ARXIU VIDAL-CAPMANY

GRÀCIES  
A L’ASSAIG, 
ELS ESTUDIS 
DE GÈNERE 
VAN COBRAR  
FORÇA A 
CATALUNYA 
I L’AUTORA 
VA 
ESDEVENIR 
UN MODEL

Un referent del feminisme

anostrada. Capmany va ser l’escolli-
da per a la comesa. Fins a aquell mo-
ment no s’havia dedicat específica-
ment a l’estudi de la dona, però les se-
ves circumstàncies vitals i intel·lec-
tuals hi acompanyaven. Acceptat 
l’encàrrec, Capmany començà a tre-
ballar-hi a partir d’uns interrogants, 
que bàsicament van esdevenir la tesi 
del llibre: on som?, què n’ha quedat 
de les velles reivindicacions?, la do-
na catalana se sent satisfeta del lloc 
que ha conquerit a la societat? 

Capmany va fer de pont entre el feminisme d’abans de la guerra  
i el de la segona meitat del segle XX.

La dona a Catalunya. Consciència i 
situació va sortir publicat l’abril del 
1966 i constitueix “la primera histò-
ria moderna del feminisme” a casa 
nostra, com sosté Lluïsa Julià. Cap-
many hi conclou que la dona viu en 
una societat que pràcticament l’ex-
clou: tant l’Església com l’Estat la 
priven d’intervenir socialment i, per 
tant, el matrimoni continua sent la 
millor sortida personal i social. L’au-
tora no tan sols hi fa afirmacions 
contundents i polèmiques per l’èpo-

M’agradaria parlar 
d’una altra cosa, i 
sobretot seria més 
fàcil. Però un arti-
cle també ha de 
ser, a vegades, un 
acte de reconeixe-
ment del propi 
sentit moral, un 
deure de justícia i 
solidaritat, i la pa-

raula deure no té, aquí, cap contingut 
que afeixugui, al contrari: parlar de 
Maria Aurèlia Capmany pot ser difícil, 
però és un deure que ens omple de vi-
da –de la vida que ella ha repartit, i a al-
guns ens n’ha tocat una espurna. 

Capmany tenia, per a mi, una enor-
me qualitat, que és la confiança en la 
vida, i amb aquesta mena de persones 

La confiança en la vida
el diàleg i l’amistat apareixen sense sa-
ber com, però amb una complicitat 
profunda que no depèn de les idees ni 
de les hores passades junts. Amb la 
Maria Aurèlia no vam parlar mai d’es-
coles literàries ni de doctrines políti-
ques, sinó de les importantíssimes pe-
titeses, curiositats i modestes satisfac-
cions de la vida. La Maria Aurèlia era 
una dona que practicava dues activi-
tats molt fèrtils: pensar i associar. 
Quan, per cultura o per instint, apre-
nem a associar totes aquelles referèn-
cies que el món ens dóna, el dogmatis-
me és impossible, i en conseqüència 
s’enriqueix la condició d’intel·lectual 
i, sobretot, la salut mental. La Maria 
Aurèlia era un antídot permanent con-
tra la petulància i l’eixarreïment que 
amenacen la gent del ram –de qualse-

vol ram professional minoritari–. Es-
clar que era una intel·lectual, una do-
na de lletres d’una categoria fora de sè-
rie, però sabia el valor que tenia la gent 
altra i l’ofici propi, i amb aquestes du-
es consciències perfectament madu-
rades es pot passar per la vida amb la 
seguretat íntima i la modèstia de ges-
tos amb què hi ha passat Maria Aurè-
lia Capmany. Perquè havia après l’ofi-
ci de cistellera, sabia que l’ofici d’es-
criure tenia també la funció de la uti-
litat, i no se sentia pas disminuïda, sinó 
justificada, si feia un cove per a la no-
vel·la, una panera per a un article, un 
cistellet per a la lletra d’una cançó.  

Capmany estimava i respectava els 
seus col·legues escriptors, de qualse-
vol gènere, i jo li dec el text més cordi-
al i, em penso, lúcid, que s’ha escrit so-

bre mi. Segur que molts altres poden 
dir el mateix. La tolerància vital de la 
Maria Aurèlia ha fet molt bé entre els 
qui l’hem tractada, i mai no oblidaré 
el dia que, parlant dels esquematis-
mes socials, vam posar-nos d’acord a 
fer-nos regals que no toquen: ella em 
va enviar una azalea florida de ver-
mell i jo li vaig portar uns havans que 
li agradaven. I tot això era possible 
perquè era, i n’estava orgullosa, una 
dona finestrera, i no un escriptor de 
laboratori, i perquè es deia Aurèlia, o 
sigui, una persona amb la qualitat de 
l’or, desinteressada per la bijuteria 
pretensiosa. 

Ha mort nou mesos després que el 
seu Jaume Vidal, com si hagués nascut 
d’un embaràs de tristesa. La mort de la 
Maria Aurèlia, que ara no sabem bate-
jar amb paraules, s’anirà fent gran dins 
la nostra vida.✒
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VA SIGNAR 
GAIREBÉ 
TRENTA 
TRADUC-
CIONS, 
ENTRE 
NOVEL·LES, 
OBRES DE 
TEATRE I 
TAMBÉ 
ASSAJOS

Rescatar  
la traducció 
de l’oblit
Quan repassem les biografies d’au-
tors com Pedrolo o Capmany sobta 
una mancança, o si es vol, un menys-
preu per una de les tasques que tant 
l’un com l’altra van exercir més al 
llarg de la seva carrera literària, a part 
de la purament creativa: la traducció. 
Són dos casos diferents, però tant l’un 
com l’altre pertanyen al grup d’es-
criptors catalans que, per grat o per 
força, per necessitat o per fer país, van 
dedicar una bona part del seu esforç a 
traduir. No s’entendrien ni serien 
possibles catàlegs sencers de les edi-
torials Proa i Edicions 62 sense gent 
com ells. En el cas de Capmany, la llis-
ta no només és llarguíssima sinó vari-
adíssima (novel·la, teatre, assaig). Va 
traduir del francès i de l’italià. Fa grà-
cia comprovar com una bona part de 
les versions catalanes de les novel·les 
de la famosa col·lecció La Cua de Pa-
lla van ser obra de Capmany gràcies 
al fet que és la introductora a casa 
nostra de Georges Simenon i el seu 
inefable Maigret. Per cert, en aques-
ta col·lecció també hi trobem l’única 
obra traduïda per Capmany de l’an-
glès, un altre clàssic: Doble indemnit-
zació, de James M. Cain.  

DE PAVESE A PROUST 

Les traduccions de l’italià, tanmateix, 
són les més agraïdes i les més conegu-
des. Es parla, sobretot, de les seves 
versions de Pavese i Calvino, i sovint 
s’oblida que gràcies a ella (i a Edicions 
62) vam començar a tenir en la nostra 
llengua autors tan difícils com Paso-
lini i Pratolini. O el mateix Pirandello 
(editat per l’Institut del Teatre). I del 
francès, poca broma: Capmany ens va 
acostar Balzac, Proust, Fournier, Sar-
tre i Duras, sense anar més lluny. 
Capmany també va traduir assajos, 
com per exemple La història de la li-
teratura occitana, de Robert Lafont, 
un llibre imprescindible per a tots els 
amants de la nostra llengua.  

L’afany de normalitat de la nostra 
cultura no seria possible sense l’es-
forç d’autors com Maria Aurèlia Cap-
many i les seves prop de trenta tra-
duccions. De vegades hi va primar 
més l’entusiasme que no pas l’encert, 
però va servir per marcar la diferèn-
cia, i demostrar, als anys 60 i 70, que 
la cultura catalana era universal i vo-
lia ser normal. I per ser normal calia 
–i cal– traduir.✒

LLUÍS A. 
BAULENAS

L’ESCUMA  
DE LES 
LLETRES

El 7 de febrer de 
2012 Diana Garri-
gosa i Pasqual Ma-
ragall aplaudien 
entusiasmats Ro-
sa Maria Sardà. El 
Lliure de Montju-
ïc estava ple de 
gom a gom. La 
Sardà, magistral, 
hi llegeia les Car-
tes impertinents 

de Maria Aurèlia Capmany. Dos di-
es abans l’ARA se’n feia ressò i il·lus-
trava l’article amb aquesta fotografia. 
He demanat a l’amic Aragay que hi 
torni, i aquí la teniu, amb aquesta mi-
rada única i penetrant, vivíssima.  

L’Aurèlia ens va deixar el 2 d’oc-
tubre de 1991 més sols, i no només 
als que teníem la sort de gaudir de la 
seva proximitat i l’estimàvem. Però 
des de l’Ajuntament Maragall de 
l’any 1983 fins a l’Ajuntament Co-
lau d’avui mateix no ha deixat mai 
de tenir una presència important a 
la Casa Gran. De manera perma-
nent porten el seu nom el premi 
Maria Aurèlia Capmany i la sala 
gran del Mercat de les Flors. Re-
centment, en l’acte de concessió del 
premi en la seva trentena edició, 
l’alcaldessa Ada Colau va parlar de 
la Maria Aurèlia com “una barcelo-
nina excepcional, escriptora, políti-

Capmany, 
la Virreina

EFE

El seu llegat polític 
encara il·lumina  
el present

ca i desacomplexadament feminis-
ta”, i de l’orgull de “lluitar per la 
igualtat universal i la justícia de gè-
nere”. Té raó. 

En l’acte de presentació dels ob-
jectius de l’àmbit de la cultura, el ti-
nent d’alcalde Jaume Collboni, al 
Mercat de les Flors, afirmava que 
aquesta ciutat li deu molt. També té 
raó. Aprofito l’oportunitat per sub-
ratllar les paraules de Colau i Coll-
boni i proposar de fer, de manera 
útil de cara al futur, com ho feia ella, 
aquest reconeixement. Moltes bar-
celonines i barcelonins ens hi afegi-
rem amb entusiasme. El seu pro-
fund catalanisme obert i inclusiu i la 
seva humanitat i universalitat són 
avui un exemple a seguir.  

Situar la cultura on es mereix 
Mireu què deia Maria Aurèlia de la 
política: cal “fer de la política allò 
que ha de ser, allò que significa en la 
llengua grega: l’exercici responsable 
del civisme, l’activitat incessant de 
sol a sol, per tal que la pròpia ciutat 
sigui el lloc més habitable de la Ter-
ra”. Barcelona, “ciutat educadora” 
i “ciutat refugi”, un lloc habitable a 
la Terra enmig d’aquesta Europa in-
solidària. Que gran que era la Cap-
many! Som-hi! En aquest sentit, en 
el llibre que avui acompanya l’ARA 
hi trobareu un diàleg Maragall-Cap-

Maria Aurèlia Capmany al Palau de la Virreina, que ella va fer habilitar 
com a seu de la regidoria de Cultura i sala d’exposicions. 

many que no només té una gran 
dimensió històrica: il·lumina el 
present. Maragall explica que el 
país del futur ha de tenir la inclu-
sió com a divisa. Són dues perso-
nalitats amb visió. Aquesta visió, 
acompanyada de sentit històric, 
és el que portava la regidora a 
anar més enllà de l’administració 
de béns i activitats culturals. Les 
seves decisions eren d’una trans-
cendència i importància cabdals: 
fer de la Virreina la seu de l’àmbit 
de cultura, clarament al servei de 
la ciutat. Col·locar la cultura al 
lloc que mereix. La Virreina no 
havia de ser només una oficina, 
sinó un centre cultural viu.  

El primer pas de les transfor-
macions va ser impulsar un pla 
de museus amb visió cultural i 
urbana i crear no un teatre mu-
nicipal més, sinó un taller viu 
d’arts escèniques (la inaugura-
ció amb Peter Brook és un indi-
cador de la voluntat que movia 
el projecte) i fer-ho a Montjuïc: 
dimensió cultural i urbana 
avançant de la mà. També es va 
fer que les publicacions munici-
pals tinguessin sentit i excel·lis-
sin de la mà de Joaquim Horta. I 
es van tirar endavant moltes al-
tres decisions, de les quals un 
dia caldrà fer-ne inventari. La 
Capmany és personalment i pú-
blicament inacabable. 

Una ironia extraordinària 
Els que hem tingut la sort de tre-
ballar al seu costat podem dir que 
n’hem après i n’hem gaudit. La 
Capmany tenia un sentit de l’hu-
mor i una ironia extraordinàries, 
i una humanitat extrema (només 
cal recordar com va viure al cos-
tat de Montserrat Roig la seva 
malaltia). Però tornem al sentit 
de l’humor, impregnat d’aques-
ta mateixa humanitat. A Cultura 
de l’Ajuntament hem tingut sort. 
Teníem uns caps i uns companys 
que eren dones i homes de cultu-
ra abans que regidors o directors. 
El gran Oriol Bohigas, president 
d’Edicions 62 i de la Fundació 
Miró. Ferran Mascarell, que a 
Menorca fent la mili va pensar a 
crear una revista d’història, 
L’Avenç, i un cop a Barcelona ho 
va fer. Francesc Vicens, Joan 
Fuster, i companys com l’escrip-
tor Jordi Coca...  

Ara, amb el seu permís, expli-
caré quatre anècdotes que la de-
fineixen. Parla l’Aurèlia: 1) “Car-
rió, et preguntin el que et pre-
guntin, tu sempre digues el que 
has de dir”. 2) “Pasqual: has de 
nomenar en Mascarell per a això 
de la Casa de Caritat. És un noi 
que, a més de saber de lletres, sap 
sumar i restar”. 3) “Joan [Fuster 
Sobrepere], avui a la ràdio m’han 
preguntat qui és Pasqual Mara-
gall i jo els he dit: el tercer fill de 
la Bassi i el Jordi”. 4) “Mira, Co-
ca, quan ja tothom et diu patum 
és que estàs a punt de fer patam!” 
La Maria Aurèlia era una dona 
excepcional. L’alcalde Maragall 
el dia que en va fer la glossa al 
plenari va dir: “La Maria Aurèlia 
ho sabia tot”. És cert.✒
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