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M.ªÁ.CABRÉ
El fet que Capmany (Barcelona,
19181991) tingui en Víctor Català
unamenademodelaseguirnoésuna
dada fútil. En una Catalunya on van
ser molts els escriptors i les escrip
toresqueesvanveureobligats a exi
liarse,ellessónduesdelesrepresen
tants més destacades de l’exili inte
rior. Mentre Català és una pacífica
rendista que es mou bàsicament en
l’eix Barcelonal’Escala i que com
aranya va teixint lentament la seva

obra, Capmany és
un talentós remolí i
una dona d’acció
comn’hihapoques.
Aparentment,

semblen ser als an
típodes.Els interes
sos arqueològics de
Català –qui va par
ticipar molt activa
ment en les prime
res excavacions del
jaciment d’Empú
ries– es tradueixen
en Capmany en un
compromís civil i
polític profund que
lavaportar fins i tot
a exercir com a re
gidora de Cultura a
l’Ajuntament de
Barcelona en la pri
mera etapa de l’al
calde Maragall. I el
feminisme de por
tes endins de l’em
pordanesaestradu
eixenfeminismede
portes enfora en
l’autora de La dona
a Catalunya (1966),
que amb aquell as
saig fundacional es
va convertir en pe
dra basal d’un mo
viment que va de
fensar sempre i
sense fissures; per
alguna cosa l’ano
menemlanostraSi
monedeBeauvoir.
Capmany sentia

un amor incondici
onal per la cultura,
unamorqueteniael
seu origen en la
fortuna d’haver es
tudiat a l’Institut
Escola, on li van ser
tatuatselsvalorsre
publicans, i en una
famíliaonels llibres
sempre van ser la
millorcompanyia:a

unamare lectora se sumava un pare
agitadorcultural–AureliCapmany–,
sense oblidar la tieta Mercè, direc
torade laBibliotecadeCanet,model
aquèvaaspirar.Comellamateixava
escriure: “Vaig viure entre llibres i
idees desmesuradament esperan
çadores”. De família menestral, va
créixer en plena Rambla barcelo
nina, que va ser la seva llar durant
llargs anys, i on els seus tenien una
cistelleria.
Vaviuresentjovel’esplendordela

República, va patir la Guerra Civil,
ajudant des de la rereguarda nens
quehavienpatitelsbombardejos,iva
estrenarlapostguerraenunauniver
sitat franquista fins a lamedul∙la, on
abans de la contesa s’haviamatricu
lat a Filosofia i Lletres. Del seu anti
franquisme convençut va fer bande
ra i va trampejar com va poder
aquells anys de “color de gos com
fuig”(ladefinicióésseva).Esvadedi
carambvocacióalapedagogiaendi
versos centres i va fundar, amb Ri
card Salvat, l’Escola deTeatreAdrià
Gual,quealsanysseixantavaserper
a Barcelona un reducte de cultura
lliureideforjadenoustalents.
Vaarribaralatransiciósentunafi

gura reconeguda i ambuna trajectò
ria literària ja molt sòlida. Treballa
dora infatigable i molt prolífica –so
bretotperquèl’economial’apressava
aserho–,vasernovel∙lista,assagista

i dramaturga, i també va escriure
cançonsquevamescoltar,perexem
ple,aldiscDones, flors ivioles.
Va començar a publicar tardana

ment, jaenelsanys50.Enelpròlega
la seva primeranovel∙la editada,Ne
cessitemmorir,undelscríticsmésre
llevants de l’època, Joan Triadú, va
escriure: “Maria Aurèlia no haurà
d’anaracercarllunylavocacióieldo
de novel∙lista, perquè té un món a
dinsiuninstintfuriósdedescriure’l”.
LasegüentvaserL’altraciutat,escri
tasotalainfluènciagensdissimulada
del seu estimat mestre i amic Salva
dorEspriu.
Betúlia, El gust de la pols, La pluja

als vidres,Quim/QuimaoUn lloc en
treelsmorts (premiSantJordi1968),
per esmentar només part de la seva
abundant producció, la situen per
afinitats estilístiques en la línia d’un

Balzac, encara que el seu realisme
psicològic l’acosta a autors com el
seuadmiratFaulkner.Capmanydes
taca així mateix per haver tingut un
especial interès a crear personatges
femenins que es neguen a enfilar
obedientmentelcamíqueelshaestat
preparat, com la Carola Milà prota
gonista de Feliçment, sóc una dona,
unadelessevesnovel∙lesmésemble
màtiques; el nom, és evident, ret un
clar homenatge a l’ermitana de Soli
tud. De la condició de la dona es va
ocupar tambéendivertimentsserio
sos com les seves Cartes imperti
nents,missivesenlesquevaabocarla
seva precisa visió del què les dones
del seu temps van ser i en gran part
encarasón.
Vaserintensatambélasevafaceta

d’articulista afinada i va conrear el
memorialisme, cosa molt d’agrair
atesa l’escassetat de testimonis fe
menins de què disposem. Autora de
gairebé seixanta títols, la seva va ser
unamoltactivaparticipacióenaque
lla corretja de transmissió que va
permetre que la literatura catalana
sortísdel’oasirepublicàperarribara
la transició sino indemne, comamí
nimsensehavernaufragat. Referent
perals joves,que llavorsesdeienTe
renciMoix,MontserratRoigoBenet
i Jornet, i catalanista fins a la me
dul∙la, va tenir sempre consciència
d’estarcontribuintalasupervivència
d’un ecosistema cultural que alguns
haurienpreferitveureagonitzar. |

Maria Aurèlia
Capmany: dona
havia de ser

Una biografia
en context

Sónmoltselsepisodisque
recull labiografiad’Agustí
Pons–queportavaanysesgo
tada–, iperaixòcaldestacar
queésd’aquellesenlesquals
elsarbressídeixenveureel
bosc,ésadir,queintegramolt
bélabiografiadaenelseu
entornsociocultural.Esdona
relleualacapacitatdeCap
manydepersistirenl’escrip
turadelaficciómalgrat lesmil
tasquesquelavanocupar, i
proporcionaalgunsdetalls
escassamentesmentatsen
altresseus,comquequanva
serelegidapresidentadel
PEN,el1979,esvavolercom
pensarelnomenamentde
JosepMariaCastelletcoma
primerpresidentdel’AELC
(Associaciód’Escriptorsen
LlenguaCatalana).
Enlestransgressionsque

duenatermelesprotagonis
tesdelessevesprimeres
novel∙less’incideixtambé, i
s’afegeixquequanCapmany
esvapresentarperprimera
vegadaelPremiJoanotMar
torellelvaguanyarCèlia
Suñol,autorad’obraescassai
moltoblidada.Endinsantse
enaquestepisodi,esreprodu
eixeldietarideMauriciSer
rahima,onaquestconsigna
quehavotatperla joveCap
manyperhavervistsense
indicidedubteelgermend’un
futurprometedor.
Noésfàcilbiografiarun

personatgetanpolièdric i
l’autorcompleixambescreix
lesexpectativesambunestil
diàfanmoltd’agrairquanel
materiala llauraréstanin
gent.

decidir quemai ningú no veuria
el seu nom real en la portada
d’unllibrequanvasegellarelseu
compromís amb una carrera
llarga i fecunda.
No va ser fins al juliol del 1917

quan l’escriptora es va exhibir
com a tal públicament, cosa que
vasucceiralafestadelsJocsFlo
rals de Barcelona, que va presi
dir a petició del seu amic Fran
cesc Matheu. La seva intenció
nohaviaestatmaiescandalitzar,
però no va poder evitar la polè
micaquanlivadonarperescriu
re la història d’uns ermitans que
al seu torn lihavienexplicat.Pe
rò va incomodar publicant per
entregues, entre 1904 i 1905, la
novel∙la Solitud a la revista Jo
ventut a petició del seu director,
Lluís Via. Un tour de force lin
güístic on va construir un dels
primers personatges femenins
realment empoderats de la lite
ratura feta per dones aquí,Mila.
AixòéselquelideiapercartaJo
anMaragall: “Arribar a donar la
sensacióde lavidade lesmunta
nyes comvostè la dóna a Solitud
sense haverhi estat ho tinc per
unameravella; i si vostèpogués i
volgués dirme com ha estat ai
xò, em faria una granmercè”. Al
seu torn, Josep Carner pensava
de la novel∙la que era el monu
ment més gran de la literatura
catalana.
VaserMaríaLuzMorales, di

rectora circumstancial de La
Vanguardia durant part de la
GuerraCivil, que la va traduir al
castellàalsanysvint i lavadonar
a conèixer a la resta del país pu
blicant els seus relats al diari El
Sol; versions que més tard s’in
corporarien al volum Retablo,
ambpecesdel’autoraescritesen
castellà. La periodista li va dedi
caruncapítoldelseullibredere

cordsAlguien a quien conocí, on
esmentaqueeldirectordeldiari
madrileny li va dir un dia: “Te
nen vostès a Catalunya el més
singular novel∙lista d’Espanya i
ésunadona”.
Apreciada i valorada,malgrat

elquesignificavaserunaescrip
tora cèlebre en català en ple
franquisme, es va passar els úl
tims deu anys de la seva vida re
bentalllit,quisapsipernohaver
delluitarambelquesucceïamés
enllàdel seudormitori.Llegima
Mosaïc: “La meva cambra blan
catéunbalcóquedónaamigdia,
sobreunjardíonlesplantescrei
xen a son lliure albir, ufanosa
ment,primitivament, senssofrir
mai la cruel tortura de les mans
del jardiner”. Com ellamateixa,
alliberadade lligaments. |

Carner pensava
de ‘Solitud’ que era
el monumentmés
gran de la literatura
catalana

Conflueixen en
Capmany el compromís
civil i polític, l’activisme
i un amor incondicional
per la cultura

Agustí Pons
Maria Aurèlia
Capmany. L’època
d’una dona. Edició
del Centenari
(19182018)
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Què n’opinen les escriptores actuals?
Nohihajardinssenseplantes,nimes-
tressensedeixebles.Preguntema
algunesescriptoresquèsignifiquenper
aellesCatalà iCapmany.

SOBREVÍCTORCATALÀ
AdaCastells.ExplicaCastells(Barcelo-
na,1968)queelprofessordeliteratura
FrancescoArdolinolivacomentarque
el finaldelanovel·laqueacabade
publicar,Laprimaverapendent, li
recordavael finaldeSolitud: “Emva
sorprendreperquènorecordavagens
comhaviaacabatVíctorCatalà laseva
història.Desprésvaigentendrequeels
gransescriptorsenspenetrensense
queensn’adonemilaprovadelaseva
potèncianarrativaésqueelsmantenim
alesnostresentranyes.Arajano
m’oblidarédel finaldeSolitud”.
MariaBarbal.VíctorCatalàformapart
delatradicióliteràriadeBarbal
(Tremp,1949):“Lasevaobraconstitu-
eixunbagatgeimprescindibleque,
lamentablement,novaigrebreal’esco-
la,peròvaconstituirunreferentvaluós
quanvaigaccediraell,ununiversde
paraulesambquèdialogar”.
NajatelHachmi. Segonsl’opiniód’El
Hachmi(Nador,1979),quia lesseves
novel·less’endinsasensetrevaenla

condiciófemenina,vafersobretotuna
aportacióclau:“LadeVíctorés laveu
delaferocitatdelmónrural, laque
descriules injustíciessalvatgesque
pateixenlesdonesacomençamentsde
segle, lapioneradeles lletrescatalanes
queparladelasexualitat femenina”.
HelenaAlvarado.Nocostad’endevinar
la importànciaquetéCatalàperala
poetadeLleida(1957),quefaservirel
nomdeplomadeNoraAlbert,enclar
homenatgeaaquellasenyoretade
l’Escala.Defet,ellavaserpionera
d’unalecturaenclaudegènerede
l’autoraempordanesa:“Descobrir-la
vaserunenriquidortrasbals i llegir-la
unagranpassió.Lavoluntatderestitu-
ir l’esbiaixadabiografia i lesequívo-
quesapreciacionsfarcidesdeprejudi-
cisqueenfosquienlasevavàlualiterà-
riaemvanconvertir,potsersense
voler-ho,enunacríticaliteràriaafer-
rissadadelasevaobra.Autoramotriu-
matriu,polivalent ioberta.Unaclàssica
imprescindible”.
BlancaLlumVidal.Alapoetaieditora
dels seuscontes,B.Ll.Vidal(Barcelo-
na,1986),elprimerquelipassapelcap
sipensaenVíctorCatalàésunocell i
unagàbia.“Catalàésunmonumentala
llibertat:unaobradedicadaafercapi-
tularprejudicis,a fer laguerraadog-

mes,escoles, imposicionsicadenes”.
MariaMercèRoca.Cadenesqueva
trencarsensemassasoroll.Unadiscre-
cióquerecordaMariaMercèRoca
(Portbou,1958):“CaterinaAlbert,en
respostaaunarticlemoltelogiósqueli
vadedicarConchaEspina, iparlantde
lasevaobra,vadir: ‘Noempensavapas,
demolt, tenirtantaxiripa.’Reduirel
seutalent, lasevaforçadramàticai
l’esforçiel treballdetotaunavidaala
xiripa, ésrealmenttenirmoltavoluntat
depassardesapercebuda”.

MARIAAURÈLIACAPMANY
BlancaLlumVidal.Peredat,Vidalnola
vaconèixer,peròperaellaCapmanyés
“unfarperalpensamentiperal’art
ques’entossudeixencríticamenti
feliçmentnonomésaviurejunts,sinó
enserexactamentelmateix: llums”.
Unainvitació,doncs,aescriuredesde
laresponsabilitatètica.
MariaBarbal.Barbalvatenir lasortde
tractar-la iguardaunrecorddegran
calidesahumana.“Elseucaràcter
decidit iemprenedors’adequavamolt
béalseuinterèspelsautors iautores
mésjoves”,unadadarellevantper
entendrelasimpatiaquevadespertar
enlesnovesgeneracions.

NoraAlbert.D’aquellacapacitatde
passarel testimoniesderivaquemol-
tesescriptores laveiessincomun
referent.“Modernaavant la lettreens
vaintroduir,entred’altres,a laBeau-
voir i laWoolf, ivapostularunfeminis-
medecidit inecessariquelavaconver-
tirenunaautoradeculteenlanostra
genealogia literària icultural”.
NajatelHachmi.Insisteixenaquesta
faceta iafirmaqueCapmany“ésla
figuraquealçalaveuenclaufeminista,
conscientdeldiscurspolític, iés l’es-
criptoraquedesd’aquíentroncaamb
elmovimentglobalqueésla lluitapels
dretsdelesdones”.
MariaMercèRoca. “Ambenveja icon-
templació”, fillesdel’admiració, la
llegeixM.M.Roca:“Semprepensoque
m’hauriaagradattenirproutrempper
escriureunllibrecomLocolormés
blau, ambcartes,cartes icartes”.
MariaAntòniaMassanet.Peralapoeta
mallorquina(Artà,1980),“ACaterina
Albert iaMariaAurèliaCapmanyels
devemtant!Ladel’Escalavaser la
primeragrannovel·listaencatalà ia la
sevaobratrobemenunciatunsubjecte
femení innovador.Lasegonaésunade
lespensadoresfeministes imprescindi-
blesdelaculturacatalana.Duesdonas-
sesqueval lapenaconèixeriestimar”.
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