




De tant en tant cal i està bé parlar de literatura, de la literatura que escriuen les 
dones, de la literatura que llegim les dones i de la literatura que ens agrada, a les 
dones. La veritat és que la crítica literària és encara massa androcèntrica, malgrat 
que ja va  reconeixent que la vinculació de les dones i la literatura ha estat especial 
i excel·lent des de sempre, des de Safo fins a Doris Lessing, passant per tota 
la literatura escrita, i sobretot oral, de les dones de les més diverses cultures. El 
públic lector femení també és majoritari i les estadístiques de les biblioteques ho 
corroboren. I les dones “fan servir” la literatura de moltes maneres: per comunicar-
se, per expressar la seva creativitat, les seves reivindicacions, com a diversió i com 
a teràpia, si cal. 

Des del feminisme sempre s’ha considerat molt important fer recerca per recuperar 
una genealogia femenina en el camp de la literatura i d’aquesta manera fer que 
les escriptores ja no s’hagin de presentar com a orfes de mares literàries. Com a 
lectores i crítiques feministes també interessa poder explicar, d’aquesta manera, 
les autores “excepcionals” al costat d’altres autores que els donen mesura al marge 
del cànon androcèntric dominant. Avui dia encara hi ha la inèrcia, en els estudis de 
literatura, d’invisibilitzar les dones o considerar que la literatura de dones és per a 
dones, malgrat que ara i sempre les autores han escrit sobre tots els aspectes de la 
vida i de la mort. 

Aquesta revista ha resultat molt oportuna perquè ha coincidit amb la concessió del 
premi Nobel de Literatura a Doris Lessing i també perquè enguany hem celebrat el 
centenari del naixement de M. Teresa Vernet, la millor novel·lista catalana anterior 
a la guerra civil, i l’any que ve, el 2008, se celebrarà el centenari del naixement de 
Mercè Rodoreda i també ja farà deu anys de la mort de Maria Mercè Marçal. I ens 
fa molta il·lusió i esperem celebrar els noranta anys de Montserrat Abelló, la poeta 
degana de les lletres catalanes i amiga i col·laboradora de Ca la dona.
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- Article: “Memorial democràtic. Feminismes de la transició a Catalunya: perdurables 

corrents subterranis” (pàg. 19-21). L’autora és la Conxa Llinàs i la Mari Chordà.

- Article: “Em cau un llibre a les mans: Les dones del 36. Un silenci convertit en paraula. 

1997-2006” (pàg. 22-24). L’autora és Mireia Coromina.

- Al Consell de Redacció s’hi ha d’incloure la Mèrce Garcia Huguet.

Demanem disculpes a totes elles, així com a les lectores.
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Sembla que ara cal parlar de Doris Lessing perquè li han concedit el premi No-
bel i això em sap greu: ha/hem hagut d’esperar molt, massa, per a això; recordo 
la Marta Pessarrodona que ja feia molt temps que deia que tenia preparada la 
notícia per quan això passés. Encara sort que ja abans en vam poder parlar en 
ocasió de la concessió el 1999 del Premi Internacional Catalunya i el 2001 del 
premi Príncep d’Astúries de les Lletres. 

Selma Lagerlöf i Pearl S. Buck són lectures estimulants de la meva ado-
lescència. Grazia Deledda és un referent en paral·lel de Caterina Albert 
i així ho recorden Josefa Contijoch i Neria De Giovanni, en el llibre Màscares 
sota la lluna, presentat no fa gaire al CCDFB. Confesso que de Sigrid Undset 
no en sabia res i he hagut de fer les meves consultes per saber que era una 
novel·lista noruega que destaca en la novel·la històrica i que presenta unes 
figures femenines força controvertides des del punt de vista feminista. Gabri-
ela Mistral, pseudònim de Lucila Godoy, és una gran poeta xilena, però que 
jo la vinculo sobretot a la feina que va fer per a la constitució de les Nacions 
Unides. De la poeta Nelly Sachs n’he pogut llegir alguna cosa gràcies a 
les traduccions de Montserrat Abelló. Nadine Gordimer precisament ha 
vingut enguany a Barcelona per celebrar els 85 anys del Pen Català. Toni 
Morrison és ben coneguda popularment sobretot per El Color Púrpura. De 
Wislawa Szymborska recordo el poema de “Les filles de Lot” que Eulàlia 
Lledó explica tan bé. Elfriede Jenilek em fa por, angúnia, és molt dura per a 
mi. I ara Doris Lessing, que representa el gaudi i el record apassionat de la 
lectura d’El quadern daurat als anys setanta en plena efervescència i descobri-
ment del feminisme i del món de les dones.

les premis nobels de literatura

El premi Nobel de Literatura és la consagració del cànon occidental, malgrat els lleus 
intents de superar l’etnocentrisme i l’androcentrisme dominants. En uns cent anys de 
guardons només onze dones han estat premiades i val la pena recordar-les: (1909) Sel-
ma Lagerlöf, (1926) Grazia Deledda, (1928) Sigrid Undset, (1938) Pearl S. Buck, (1945) 
Gabriela Mistral, (1966) Nelly Sachs, (1991) Nadine Gordimer, (1993) Toni Morrison, 
(1996) Wislawa Szymborska, (2004) Elfriede Jelinek, (2007) Doris Lessing.
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Amb les seves traduccions, 
Montserrat Abelló ha estat la 
introductora entre les lectores i lec-
tors catalans de moltes poetes de 
parla anglesa a l’antologia Cares a 
la finestra. 20 dones poetes 
del segle XX (Ed. Ausa, Sabadell, 
1993). D’Adrienne Rich també 
ha traduït Atles d’un món difícil 
1988-1991 (Edicions de la Guerra, 
València, 1994) i el 2007 li fou ator-
gat el premi Rafel Jaume de Traduc-
ció Poètica, Cavall Verd, per la seva 
traducció de Sylvia Plath: Sóc verti-
cal. Poesia 1960-63.

L’acte, organitzat per l’Institut Ramon 
Llull i el Programa d’Escriptura Crea-
tiva de la Universitat de Nova York, 
volia ser un reconeixement a la tasca 
de traducció com a vehicle per esta-
blir vincles entre diferents societats i 
diferents llengües, alhora que dona-
va a conèixer l’obra de Montserrat 
Abelló al públic dels Estats Units, 
amb l’edició d’un petit volum en ver-

sió bilingüe dels poemes triats per al 
recital.

Al col·loqui ambdues poetes van co-
incidir a destacar la importància del 
so i el ritme de les paraules en les 
seves composicions, com a vehicle 
de comunicació que va més enllà del 
significat concret dels mots, per evo-
car en qui escolta una emoció com-
partida, nascuda potser d’experiènci-
es molt diferents. 

Adrienne Rich, com també Sylvia 
Plath i altres poetes, va començar a 
escriure dins del cànon, respectant les 
normes de la rima i la mètrica, però 
a començaments dels anys 1960, al 
seu llibre Snapshots of a Daughter in 
Law (1963), va trencar amb la norma 
per acoblar el ritme del llenguatge a 
l’expressió de les vivències experi-
mentades des d’un cos de dona i en 
contacte amb el món vist amb ulls 
de dona. 

He tornat a llegir el pròleg, per a mi 
“definitiu”, que va escriure Doris 
Lessing per a l’edició d’El quadern 
daurat del 1972, deu anys després 
de la primera  edició, el 1962. Diu 
moltes coses interessants i impor-
tants sobre feminisme, el món de les 
dones, la literatura, la crítica literària 
des dels estudis universitaris… 

Però aquesta novel·la no va 
ser un toc de clarí a favor de 
l’alliberament de la dona. 
Descrivia molts sentiments 
femenins d’agressió, d’hostili-
tat, de rancor. Els feia públics. 
Aparentment, el que moltes 
dones pensaven, sentien i ex-
perimentaven va produir una 
gran sorpresa. Tot d’una es van 
disparar un munt d’antiquíssi-
mes armes; les principals, com 
de costum, amb l’argument 
“Ella no és femenina”, “Ella 
odia els homes”. Aquest curiós 
reflex sembla indestructible. 

Els homes –i moltes dones– deien que les sufragistes eren poc fe-
menines, que eren gallimarsots insensibles. No he llegit ni un sol 
article sobre cap societat, de qualsevol lloc, en què, quan les do-
nes exigien alguna cosa més que el que la natura els brinda, no es 
descrivís també aquesta reacció dels homes…, i d’algunes dones.

Com a mostra he triat aquest fragment perquè penso que, per sort o per des-
gràcia, no ha perdut actualitat.

L’obra de Doris Lessing és àmplia i diversa i amb valoracions que també  
poden ser diverses, però sempre fa aportacions interessants. Hi ha una part 
d’aquesta obra que té molt d’autobiografia, inspirant-se en la seva experièn-
cia africana, en la seva infància, en els seus desenganys socials i polítics. Els 
seus temes sempre trasllueixen el seu compromís amb la causa de la llibertat, 
contra les injustícies i els conflictes culturals, posant en evidència les possibles 
contradiccions entre la consciència individual i el bé comú.

En aquesta línia de compromís va redactar el discurs que es titula “Com no 
guanyar el premi Nobel” per a la recepció del premi, que va llegir el seu editor, 
perquè ella no va assistir a la cerimònia de lliurament. Va voler posar l’atenció 
sobre la realitat, per exemple, d’una jove mare amb dos fills, prenyada, llegint 
Anna Karenina mentre fa cua per aconseguir una mica d’aigua per a ella i els 
seus o de la dona índia que l’atén i amb la qual conversa sobre el llibre: Penso 
que és aquesta noia i la dona que conversen sobre llibres i sobre l’educació 
dels seus fills quan fa tres dies que no han menjat res, penso que potser 
elles encara ens defineixen com allò que som. 

Escriptura de dones 
sense fronteres.

Amb aquest títol es 
va celebrar el 27 de 

setembre passat, a la 
Universitat de Nova 

York, una lectura 
poètica d’Adrienne Rich 

i Montserrat Abelló, 
seguida d’un diàleg entre 

ambdues autores.

escriptura de dones sense fronteres
mireia bofill
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Montserrat Abelló, per la seva 
banda, va explicar com només va co-
mençar a sentir-se satisfeta amb el 
que escrivia quan va deixar que els 
versos fluïssin a la seva manera. Anys 
després descobriria que altres poetes 
havien fet el mateix pas aproxima-
dament a la mateixa època. Així, el 
seu primer llibre, Vida diària, es va 
publicar el 1963, el mateix any que 
el ja esmentat d’Adrienne Rich, 
coincidint també amb les dates que 
Sylvia Plath escriu la seva poesia més 
personal, recollida a Sóc vertical. 
Adrienne Rich ha escrit que “en-
tre l’art i la societat hi ha una mem-
brana permeable. Un moviment dia-
lèctic continu. Les marees empenyen 
l’estuari terra endins. El riu s’endinsa 
en el mar. El corrent “tacat” de ter-
ra del riu Congo es pot discernir en 
l’oceà fins a 300 milles de la costa”. 
En aquest límit fluid entre creació 
personal i experiència col·lectiva se 
situa la poesia, tal com elles l’ente-
nen. Vegem-ne una mostra.

No vull saber com li va pegar després del terratrèmol,

li estripava el que havia escrit, li llençava el llum

de petroli a la cara que l’esguardava quieta

com un mirall odiós de la seva. No vull

saber com ella finalment va fugir del remolc

com ell li arrabassà les claus de les mans, va saltar dins el camió

i reculant se li tirà a sobre. No vull pensar en

com li fallaren els càlculs; que no li volia cap mal, que ella

realment era la més forta i no havia d’abandonar-lo

a la seva aparent destrucció. No vull saber de

naufragis, merda ni estralls, però aquests són els fets

com també ho és el ventre de la lluna que lentament s’alça

damunt naufragis, merda, estralls, reinetes que criden

en una altra estació, música i llum que encara vessa sobre

el nostre terreny clivellat, ple de fissures.

Set

això sí que sé el que és

com la sentia

en aquell carrer on –dreta

davant d’una porta– em deien

“no se sap res”.

I aquell anar i venir,

com sempre,

però amb aquella set!

Set, insaciable,

d’aigua.

Set que corsecava, la boca

espessa

un dia rere l’altre.

Quantes vegades vaig sentir

aquelles paraules que

en sospesar-les

em semblaven buides.

La set

me la imaginava d’aigua.

I ara sí que puc dir que 

aquesta altra set

tan fonda que clama

també ho és, d’aigua.

D ’ A d r i e n n e R i c h

(d’Atles d’un món difícil, Primera part, 1991)

D e M o n t s e r r a t A b e l l ó

(de Dins l’esfera del temps, 1998)
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En aquestes breus línies, he de par-
lar de la literatura i donar compte 
dels espais d’edició de les dones. En 
principi, podria semblar que són dos 
espais units i complementaris, i, d’al-
guna manera, això és veritat; no se 
m’escapa, però, que no és tan senzill 
com sembla, que és una tasca àrdua 
i complicada; vagi per davant, doncs, 
aquest íntim convenciment, no com 
a excusa sinó com a punt de partida 
d’una visió necessàriament parcial i 
esbiaixada. Quan parlem dels espais 
d’edició de les dones en aquest país, 
la primera referència i homenatge 
s’ha de fer, sens dubte, a laSal, a les 
esforçades i estrènues dones que van 
obrir i crear el primer espai d’edici-
ons dedicat a l’obra de les escripto-
res; no per casualitat el nom complet 
de l’editorial de laSal, edicions 
de les dones, SA.

Fundada cap al 1978, molt poc des-
prés, doncs, de la celebració de les 
Jornades que avui commemorem, 
va començar el seu camí amb la pu-
blicació de la primera Agenda de la 
Dona, l’any 1978; les següents es van 
anar publicant fins al 1990. Aquesta 
agenda és una referència i una fita 
en la història de les agendes de les 
dones.

Al començament i fins l’any 1986, 
l’espai de laSal va ser al carrer Ri-
ereta, 13; per aquella època es va 
traslladar al carrer València, 226 –al 
mateix edifici on sojornava Caterina 
Albert quan era a Barcelona–, i van 
afegir a l’espai d’edicions també un 
petit espai de llibreria; l’arriscada 
aventura es va acabar cap als anys 
1989-90. LaSal publicava en català 
i en castellà, i, per exemple, va publi-
car títols tan importants com El voto 

femenino y yo de Clara Campoamor, 
per citar un assaig, o El paper de pa-
ret groc de Charlotte Perkins Gilman, 
per citar una esfereïdora i magnífica 
obra de creació. Un altre espai dins 
laSal va ser l’emblemàtica col·lecció 
Cuadernos Inacabados, que ens va fer 
conèixer o acostar autores de l’en-
vergadura de Luce Irigaray, Victòria 
Sau o Christine Delphy. Afortunada-
ment aquest espai no s’ha acabat de 
perdre ja que la col·lecció ha estat 
traspassada, amb el mateix nom, a 
l’editorial horas y HORAS de 
Madrid. He de fer referència també 
òbviament a la col·lecció Clàssiques 
Catalanes, que va publicar, no tot, 
naturalment, però sí el millor de cada 
casa i de cada època.

Un altre espai d’edicions, de vida 
encara més curta, va ser l’anomenat 
Espai de dones de les Edici-

ons de l’Eixample. Aquest espai 
va durar del 1989 al 1993, fins que 
l’editorial va ser absorbida per una 
altra empresa. L’Espai de dones 
va publicar la col·lecció Clàssiques, 
on trobem autores de moltes èpo-
ques i cultures com, per exemple, 
Christine de Pizan, Murasaki-shikibu, 
Leonora Carrington, Dolors Monser-
dà..., i va reeditar algun títol de les 
Clàssiques Catalanes de laSal. A la 
col·lecció Contemporània, com el seu 
nom indica, hi van publicar escripto-
res d’ara i també d’arreu, algunes del 
pes de Nadine Gordimer o de Marga-
ret Atwood.

La desaparició d’aquests dos espais 
ha comportat lògicament que a ho-
res d’ara ja hi hagi llibres que, un cop 
exhaurida l’edició, són introbables; 
cosa que passa, per exemple, amb 
bastants volums de gran interès de 

les Clàssiques Catalanes. Aquestes 
desaparicions fan que la nostra tra-
dició sembli, a vegades, esporàdica, 
erràtica i òrfena de genealogia.

I, a aquestes desaparicions, s’hi afe-
geix encara la poca difusió i coneixe-
ment, per culpa de la manca de xarxes 
de mostra i distribució, de la descon-
nexió, en definitiva, dels múltiples i 
variats llibres de dones i sobre dones 
que es publiquen en diversos espais, 
tant institucions universitàries, edu-
catives o sindicats d’ensenyament, 
com instituts i direccions generals 
de la dona i àmbits que es dediquen 
als estudis de les dones o, fins i tot, 
els llibres d’actes de jornades i d’es-
deveniments puntuals. Dono fe que 
per molt a l’aguait  que intentis estar, 
sempre se n’escapen un munt; i això 
que jo aguaito pràcticament només 
la creació.

literatura
i espais
d’edició
1 Article extret i publicat a: “20 anys de feminisme” (1996)
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A Catalunya i en castellà, cap a l’any 
1977, va començar a publicar l’edi-
torial Vindicación, Ed. de Fe-
minismo SA., lligada al Partido 
Feminista: lògicament la mateixa 
editorial que publica la revista Vindi-
cación. Vindicación Feminista publica 
sobretot assaig polític i, a vegades, 
ho fa en coedició amb l’editorial 
Hacer en Barcelona. N’és un 
exemple el monumental Mujeres del 
Mundo de Robin Morgan.

També en castellà i a Catalunya, 
trobem llibres especialitzats d’al-
gunes universitats, per exemple, els 
que edita el Seminario Interdis-
ciplinar Mujer y Sociedad de 
la Universitat Central, seminari 
que ara publica el cinquè volum.

Com a mínim, i m’excuso pels inevi-
tables oblits, tres editorials establer-
tes a Barcelona tenen una especial 
sensibilitat a l’hora de publicar lite-
ratura femenina; em refereixo, d’una 
banda, a Icaria, que ens ha fet arri-
bar prou literatura de fora del món 
occidental, ha traduït llibres tan inte-

ressants com, per exemple, la Teresa 
de Ávila. Biografía de una escritora de 
Rosa Rossi (personalment no li agra-
iré mai prou que traduís i publiqués 
Sobre mentiras, secretos y silencios 
d’Adrienne Rich). D’altra banda, cal 
citar Lumen, que hi té dedicada la 
col·lecció Femenino Singular, lligada 
a un premi de literatura en castellà i, 
finalment, trobem l’ample espai que 
per a les dones ha donat Circe en les 
seves biografies.

Fora d’aquí, la ja esmentada edi-
torial horas y HORAS de 
Madrid, fundada a finals del 1989 
o començaments del 1990, que és 
l’única editorial dedicada exclusiva-
ment a l’obra de les dones. A part de 
continuar els Cuadernos Inacabados, 
dels quals ha publicat ja un grapat 
de nous títols, alguns realment subs-
tanciosos, té diverses col·leccions de 
ficció. Altres editorials de fora tenen 
col·leccions dedicades totalment a la 
producció de les dones. Una de les 
més notables, pel que fa a la literatu-
ra castellana, és la col·lecció Bibliote-
ca de Escritoras, iniciada el 1989 per 

l’Editorial Castalia i l’Instituto 
de la Mujer; té fins ara uns qua-
ranta-cinc títols publicats. Quant als 
estudis teòrics, han aparegut, també 
fins ara, uns vint-i-nou títols de la 
col·lecció Feminismos. Començada 
el 1990 per l’Editorial Càtedra, la 
Universitat de València i l’esmentat 
Instituto, aquesta col·lecció publica 
una àmplia gamma de llibres carac-
teritzats pel seu enorme interès, tant 
si són escrits actuals com recuperaci-
ons històriques; per citar-ne alguns, 
diré que el número 18 de la col·lecció 
és ni més ni menys que Vindicación 
de la Mujer de Mary Wollstonecraft, i 
el número 29 de la col·lecció és jus-
tament l’anteriorment traduïda, però 
esgotada des de fa temps, Política se-
xual de Kate Millett; es proposa tam-
bé reeditar la també esgotada, Naci-
da de mujer d’Adrienne Rich. Un altre 
espai d’edicions és la modesta però 
interessant col·lecció Quaderns per a 
la Coeducació editada per l’ICE de 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona; encetada l’any 1992, 
té ja nou quaderns publicats. La col-
lecció, com el seu nom indica, es de-

dica, des de diferents punts de mira, 
a l’estudi i l’anàlisi del sexisme i de 
l’androcentrisme en l’ensenyament i 
també a proposar solucions i alterna-
tives. Hi ha una versió de cada llibre 
en català i en castellà. Evidentment, 
la resta d’editorials publiquen (no 
fer-ho seria un mal negoci) obres de 
dones entre els seus llibres. Algunes 
tenen col·leccions dedicades única-
ment a les dones; per citar-ne només 
una consignaré la col·lecció Grandes 
Escritoras de l’editorial Orbis. 
De fet, cada cop són més les que en 
tenen, fins i tot col·leccions especí-
fiques com ara les de novel·la negra 
o les de baix preu que es venen als 
quioscos.

I és que la literatura de dones és 
extraordinàriament rica, variada i 
excel·lent. Un paisatge infinit. Miris 
el tipus de llibre que miris: assaig, te-
atre, poesia, narració. Les escriptores 
rebenten els límits de molts gèneres, 
ja sigui ciència-ficció, novel·la negra, 
literatura afroamericana. Les escrip-
tores, que molts cops van començar 
escrivint en els marges, difuminen i 

tornen estantisses les vores i els lí-
mits, les fronteres no només entre 
gèneres sinó entre assaig i creació, 
entre poesia i prosa, entre tinta i 
sang, entre cos i llibre.

Les escriptores han fet amb escreix 
allò que Virginia Woolf (sempre cal 
tornar a les autores i als textos fo-
namentals i fundacionals) demanava 
en Una cambra pròpia: “És un servei 
que els sexes es poden fer mútua-
ment, descriure la monedeta que 
porten al clatell” o “Cal que el lli-
bre trobi la manera d’adaptar-se al 
cos”. Escric aquestes línies en un gris 
i plujós matí del mes de març, men-
tre recordo Virginia Woolf i tantes i 
tantes d’altres; tinc també al cap i a 
l’ànima Marguerite Duras que acaba 
de morir a París. Li dedico, doncs, un 
record emocionat i faig meves algunes 
de les seves sàvies i tendres paraules: 
“La crítica literària? Ni tan sols puc 
pensar a ser responsable d’un su-
plement literari, no puc ni tan sols 
imaginar-ho. M’agraden tant els 
llibres que m’agraden que no puc 
fer-ho. No tinc objectivitat”.
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Es dóna per suposat que dones i literatura fa referència a les obres escrites 
per dones. Aleshores, per a la recerca d’aquest estudi, com a dona que sóc 
em vaig preguntar: “Quants llibres tinc a la meva llibreria escrits 
per dones?” Em va fer vergonya. Si excloïa aquelles obres que m’encenen 
la fantasia a estones eròtiques de privacitat, havia de reconèixer que havia 
emmagatzemat poques autores a les prestatgeries. Merda! I a més a més 
calia afegir sense complexos que només un parell m’agradaven com escrivien. 
Aleshores, amb el cap cot, vaig iniciar la meva peregrinació cap a la llibreria 
més propera.

Quan vaig arribar a La Central vaig treure la meva llibreta i vaig començar a 
prendre nota de les autores exposades a les primeres taules, on hi ha aquestes 
obres privilegiades que els llibreters exposen com a fruita suggerent. D’unes 
cent publicacions noves i temptadores, només vaig poder comptar unes dot-
ze obres escrites per dones. Espantada, vaig córrer a Pròleg. Aquesta llibreria, 
especialitzada en literatura de dones, és un petit i càlid local. A l’aparador de 
la dreta es troben les obres de Doris Lessing, la premi Nobel d’enguany. Em 
vaig alegrar, ja que a La Central només hi havia un únic llibre seu a les taules 
de l’entrada que s’amagava tímidament darrere d’un altre. A Pròleg hi havia 

literatura
dones i

Dones i literatura, 

dos grans termes que es 

juxtaposen i creen un 

subconjunt del qual se’n 

pot parlar molt. Així, si per 

definir què és literatura, la 

gent de filologia arronsa 

les espatlles i arriba a 

la conclusió que ho són 

tots aquells textos que 

la comunitat assenyala 

amb el dit  com a tal, en 

dirigir-nos al gran col·lectiu 

de dones escriptores 

sembla que la definició 

resulta menys ambigua.

tantes escriptores que no coneixia! 
Com a dona, estava obligada 
a llegir-ne les obres? Vaig pas-
sejar entre aquells llibres i vaig recor-
dar altres llibreries especialitzades, 
com la de  “justícia”. Sí, era més gran 
que aquella, però no tan càlida. Per 
un moment em vaig imaginar reco-
llint tots aquells llibres i ordenant-
los a les prestatgeries de La Casa del 
Llibre. Pobres, es perdrien entre les 
obres dels nostres eterns rivals. Feia 
tard per anar a la meva classe de 
Teoria de la Literatura i vaig marxar 
corrents amb un llibre sota el braç, 
Las mujeres que escriben también son 
peligrosas, d’Stefan Bollman. 

josefina sabaté
il·lustració: debora
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Què és Cultura Viva?

Cultura Viva Santboiana és una as-
sociació sense ànim de lucre que 
treballa per al desenvolupament cul-
tural i educatiu de les persones del 
barri de Camps Blancs (Sant Boi de 
Llobregat).

Quina és la vostra oferta educativa 
envers l’alfabetització de dones adul-
tes? 

La nostra oferta d’alfabetització per a 
dones adultes és la següent:
Nivells d’alfabetització
Alfabetització: de dilluns a dijous de 
16:00 a 17:30 h.
Neolectors: de dilluns a dijous de 
16:00 a 17:30 h.
Precertifcat: de dilluns a dijous de 
16:00 a 17:30 h.
Grup mixt alfa-neo: de dilluns a dijous 
de 9:30 a 11:00 i de 17:45 a 19:15 h.
Castellà oral per a persones nou-
vingudes: dimarts i dijous de 15:15 a 
16:45 h.

Quin protagonisme tenen les dones 
dins les activitats d’alfabetització que 
feu?

Dins de les activitats d’alfabetització, 
les dones tenen quasi tot el protago-
nisme, ja que la gran majoria de les 
persones que assisteixen a les nostres 
classes d’alfabetització són dones.

Quina metodologia feu servir per en-
senyar a llegir i escriure a les dones 
adultes?

Pel que fa a la metodologia general 
de l’associació cal dir que les relacions 
que es donen a Cultura Viva Santboia-
na són sempre de caràcter horitzontal i 
basades, en tot moment, en el diàleg i 
en el consens.

És per aquesta raó que considerem que 
el tipus d’aprenentatge més idoni és el 
mètode dialògic, en el qual totes les 
persones adultes implicades en el pro-
cés cultural i formatiu són les responsa-
bles d’aquest procés, per tant, tothom 
té dret a expressar la seva opinió i serà 

tinguda en compte, com una més. Les 
directrius que utilitzem són: aprenen-
tatge individualitzat, transformació, 
dimensió instrumental de l’educació, 
diàleg igualitari i intel·ligència pràcti-
ca.

Pel que fa a la metodologia explícita 
per aprendre a llegir i escriure, és dife-
rent segons el nivell d’alfabetització:
Alfabetització: Comencem amb el 
Método de la Palabra de Paulo Frei-
re i un cop superats els quatre nivells 
d’aquest mètode seguim amb dossiers 
elaborats per la mateixa entitat. Les 
persones van aprenent al seu ritme i un 
col·laborador està amb elles per expli-
car i aclarir dubtes.

Neolectors i precertificat: Es treballa 
per mitjà de dossiers elaborats per la 
mateixa entitat, i la metodologia que 
es fa servir és la mateixa; cada perso-
na treballa amb el seu dossier i el col-
laborador està per explicar i aclarir 
dubtes.

En arribar a la Universitat, m’estava plantejant un munt de preguntes, però 
n’hi havia una que semblava tenir menys solució que les altres: “Per què si 
la facultat de filologia estava tan plena de dones no hi havia 
la mateixa quantitat de llibres escrits per elles al mercat?” Es-
tadísticament, els càlculs no em quadraven. En el món occidental se suposa 
que la igualtat entre homes i dones més o menys està consolidada. I en el cas 
que no fos així, això tampoc no hauria de suposar un handicap, ja que dones 
que escriuen des d’un món on les seves vides estan en perill per aquest motiu, 
estan actualment publicant. Així, l’escriptora Rajaa Alsanea és definida com a 
la Bridget Jones d’Aràbia Saudí, pel seu text no només entretingut sinó també 
amb un alt valor sociològic. Aleshores, una altra pregunta se’m va clavar al cor: 
“Hi hauria la possibilitat que el que escrivim les dones no inte-
ressi?” Em va fer por respondre’m, i la professora acabava d’entrar a classe. 

El pròleg d’Esther Tusquets al llibre d‘Stefan Bollman, Las mujeres que escriben 
también son peligrosas, és força reivindicatiu: les normes que han regit el sexe 
femení des de fa segles, l’han reduït a l’àmbit asfixiant de la llar i de la mater-
nitat. I afegeix que si les dones escriuen, ho fan per la mateixa necessitat que 
els homes, perquè els resulta ineludible, perquè no poden evitar-ho. Enfront 
d’aquesta igualtat, Esther Tusquets evidencia una gran diferència que existeix 
entre ambdós sexes:

“La obra de un escritor se lee 
y se juzga sin tener en cuenta 
su sexo; la obra de una mujer 
se juzga teniendo presente 
su condición de mujer.”

Tant si és veritat com si no ho és, 
quan llegim La Metamorfosis de Kaf-
ka, el lector no s’imagina Kafka escri-
vint a l’escriptori, aquest judici es fa 
a posteriori; només percep l’animaló 
fastigós que va crear; i aquest és el 
moment d’intimitat que realment 
val la pena, que es produeix gràcies 
a una necessitat que no identifica se-
xes per residir en certs esperits, que 
un dia es lleven i es posen a jugar 
amb les paraules. 

entrevista a 

Cultura Viva Sant Boiana
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consell de redacció



Castellà oral: Aquesta classe segueix 
una metodologia totalment diferent ja 
que tracta de donar, a les dones nou-
vingudes, les eines necessàries perquè 
puguin desenvolupar-se bé en aques-
ta societat. És una metodologia molt 
basada en el diàleg i l’aprenentatge de 
vocabulari. Tot i que sempre es dóna 
més importància als temes que a elles  
els interessen més tractar.

Què creieu, segons la vostra experi-
ència, que motiva a les dones adultes 
a aprendre a llegir i a escriure? 

En el nostre cas, nosaltres creiem que 
el que motiva a les persones a aprendre 
a llegir i escriure és poder fer el que en 
el seu dia no van poder fer. És a dir, la 
majoria de dones que formen part de 
Cultura Viva són dones grans que han 
tingut una infància i una joventut molt 
dura (guerra, postguerra, etc.) i que en 
el seu moment, per molt que volgues-
sin, no van poder anar a escola. Ara, 
com que ja tenen la vida més estabilit-
zada, veuen el moment de recuperar el 
temps en aquest aspecte

Què creieu que comporta per a les 
dones adultes el fet d’aprendre a lle-
gir i a escriure?

Creiem que comporta una autorealit-
zació i satisfacció molt gran. Elles ma-
teixes diuen que el fet de poder signar i 
no haver de posar l’empremta dactilar 
és una cosa molt important i que els fa 
molta il·lusió. 

Creieu que les classes d’alfabetització 
són espais de relació per a les dones?, 
ho treballeu?

Les classes d’alfabetització sí que són 
clars espais de relació per a les dones 
i des de Cultura Viva es treballa molt. 
A més d’aprendre a llegir i escriure cre-
iem molt necessari oferir un espai on 
les dones puguin dir la seva, compar-
tir experiències, etc.; sempre intentem 
donar importància a allò que la perso-
na vol dir o necessita explicar.

Com es posicionen les dones adultes 
davant el procés d’aprenentatge de 
l’escriptura i la lectura?

Les dones mostren un gran interès, 
constància, implicació, etc. Li donen 
molta importància al fet d’aprendre a 
llegir i escriure; per a elles, el fet d’anar 
cada dia a classe és una cosa molt im-
portant i interessant.

Hi ha dones que a partir de l’experi-
ència de l’alfabetització han acabat 

tenint una relació més artística amb 
les lletres (poesia, redacció...)?
Sí, hi ha dones a les quals els agrada 
molt escriure, interpretar textos, par-
ticipar en tertúlies literàries, musicals, 
etc.

Què penseu que senten les dones un 
cop finalitzat el procés d’aprenentat-
ge?

Pensem que senten una gran satisfac-
ció, però també creiem que el procés 
d’aprenentatge és una cosa que mai 
s’acaba ja que pots aprendre a llegir i 
escriure però encara queden moltes 
coses més per aprendre. A Cultura Viva 
a més d’aprendre a llegir i escriure, un 
cop les persones estan alfabetitzades 
oferim molts més aprenentatges: soci-
als, matemàtiques, literatura, etc. I pel 
bagatge que tenim, podem dir que les 
persones que formen part de la nostra 
associació no donen per finalitzat el 
seu aprenentatge un cop saben llegir 
i escriure, sinó que volen seguir amb 
aquest procés per ampliar-ne els co-
neixements.
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controlar amb la paraula o amb el 
silenci

El control de les conductes s’assoleix 
per dos camins: premiant amb l’apro-
vació les desitjades i castigant les 
desviades. Però el càstig és un últim 
recurs, d’alguna manera la confessió 
d’un fracàs. Si la societat sanciona vol 
dir que no ha aconseguit imposar-ne 
els models, vol dir que hi ha hagut qui 
ha desobeït les normes. Per això mol-
tes vegades s’opta per callar, per fer 
veure que la infracció no es comet, 
i així no haver d’afrontar el qüestio-
nament que la transgressió implica. 
Es pot dir que la censura i el càstig 
formen part del mateix univers puni-
tiu, però actuen de manera diferent. 

La censura és preventiva. Mitjançant 
aquesta s’evita parlar de determinats 
temes i fer-los visibles. La censura és 
la cara oposada de la publicitat. Men-
tre que aquesta assoleix fer atractius 
certs productes fent-ne proliferar la 
presència, la censura pretén llevar de 
la vista i del pensament de la gent 
conductes que existeixen, però que 
es consideren negatives. És la versió 
més general de l’estratègia “d’això 
no se’n parla” que solen utilitzar les 
famílies davant els temes conflictius. 
El concepte de censura no es limita 
a la que s’organitza oficialment des 
de l’estructura de poder, com és el 
cas d’Espanya durant el franquisme, 
ni a l’autoimposada dels mitjans de 
comunicació quan assumeixen de-

terminats “codis ètics” que els veden 
certs temes o impulsen a tractar-los 
només de certes maneres. Es refereix 
també a tot el que no es diu perquè, 
d’acord amb el “sentit comú” en la 
seva versió gramsciana, és millor 
mantenir-ho en silenci. Amb la idea 
implícita que és millor per a les ma-
teixes persones afectades. El sistema 
punitiu (legal, penal) s’encarrega de la 
repressió de les conductes tipificades 
com a faltes o delictes. Els mitjans de 
comunicació només col·laboren en la 
tasca de càstig mostrant-lo i legiti-
mant-lo, com és el cas de la prolife-
ració de les sèries i pel·lícules polici-
als o basades en la resolució de casos 
penals. El codi ètic de les primeres 
sèries d’EUA assenyalava explícita-

El que es diu i el que
es calla. Càstig i censura 
davant la transgressió 
femenina1

Observatori
de les Dones en els Mitjans de 

Comunicació 
www.observatoridelesdones.org

“Les normes governen la intel·ligibilitat, permeten 
que certs tipus de pràctiques i accions siguin recog-
noscibles… Definint el que apareixerà o no en el do-
mini social” (21)(Butler, 2001)

dolores juliano
il·lustració: debora

1 Article extret de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació 
www.observatoridelesdones.org
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ment que havien d’incloure el càstig 
dels delinqüents i que ells no podien 
guanyar mai. Però, malgrat la funció 
pedagògica d’aquestes presentaci-
ons, l’aportació principal dels mit-
jans per al control de les conductes, 
es desenvolupa en relació a la pro-
paganda i la censura. Els mitjans de 
comunicació participen en el joc de 
mostrar i ocultar, contribueixen així a 
configurar l’imaginari col·lectiu i són 
actius en la formulació i resignifica-
ció dels models. No és d’estranyar 
que els primers serials nord-ameri-
cans estiguessin finançats per em-
preses comercials i tinguessin com a 
objectiu la venda dels seus produc-
tes; eren les anomenades “soap ope-
res” (òperes de sabó) patrocinades 
per fabricants de productes de neteja 
(Martínez Zarandona, 2001). L’eficà-
cia que mostren els mitjans per fer 
acceptar alguns productes mitjan-
çant la publicitat oberta o encoberta, 
i la capacitat per disminuir l’interès 
d’uns altres, simplement ometent-ne 
la presència, funciona amb igual efi-
càcia en el plànol de les conductes. 
Així, mostrar o evitar certes opcions 
sexuals és un mecanisme poderós 
per fer-ne la construcció social com 
a acceptables, condicionat a més per 
la forma com es presenten i la sort 

que se li assigna a qui les exerceix. De 
manera general, la programació glo-
bal de la TV, amb els amplis espais 
dedicats als esports de competició, 
legitima i normalitza la competitivi-
tat masculina, mentre que la presèn-
cia aclaparant d’homes entrevistats, 
mostra l’enorme pes social que te-
nen aquests en una societat andro-
cèntrica. Com a contrapartida, el poc 
lloc en els horaris de major audiència 
dels espais dedicats a les dones, i el 
poc prestigi d’aquests, n’assenya-
len la posició subordinada, fins i tot 
si els seus continguts són correctes. 
Independentment de qui els vegin a 
la pràctica, els programes dissenyats 
per a un públic preferentment feme-
ní són els que amb més claredat des-
criuen els models de gènere i per tant 
són un bon punt de vista des d’on 
contemplar com s’avalua, accepta, 
rebutja o es nega la transgressió en 
aquest camp. 

Les diferències dintre del mateix 
gènere 

Fent una classificació molt general, 
podem veure que a les telenovel·les 
veneçolanes i mexicanes, s’ofereixen 
sobretot relacions familiars i amors 
impossibles, en un entorn molt con-

servador en termes dels seus va-
lors: honor, fidelitat, respecte. Les 
telenovel·les colombianes solen ser 
més modernes i tracten d’incloure 
una problemàtica més àmplia, men-
tre que les brasileres semblen estar 
dissenyades per a un públic més exi-
gent quant a continguts i presentació. 
En els últims anys, les telenovel·les 
produïdes a EUA per al públic hispà 
competeixen pel mateix mercat amb 
obres realitzades amb abundància de 
mitjans materials. Si mirem la pro-
ducció espanyola, veiem que s’ha 
centrat bastant a dur a la petita pan-
talla novel·les ja consagrades, o ha 
intentat la via de la reconstrucció del 
passat històric (Cuéntame como pasó 
o Amar en tiempos revueltos), enca-
ra que va assolir grans èxits quan 
va abordar temàtiques més actuals, 
com va ser el cas de la sèrie Anillos de 
oro. En el cas de Catalunya, l’interès 
per la llengua i la identitat nacional, 
i la possibilitat de disposar de canals 
de televisió amb pressupost i progra-
mació pròpia (TV3 principalment) ha 
condicionat un desenvolupament es-
pecífic. Des de la primera telenovel-
la, Poble Nou, el 1994, seguida l’any 
següent per Secrets de família, la te-
levisió catalana ha optat per la recu-
peració de la vida quotidiana, en sè-

ries tan llargues com la vida mateixa, 
com El cor de la ciutat o Ventdelplà, 
matisant-les amb elements presos 
de la novel·la policial o de misteri, 
com a Laberint d’ombres o Nissaga 
de poder. A la funció d’entretenir i 
educar assignada genèricament a 
totes les telenovel·les, s’agrega, en 
el cas de Catalunya, la preocupació 
per la normalització lingüística i una 
política de promoure, reivindicar, re-
flectir? la identitat nacional, conside-
rada com a moderna, democràtica i 
progressista. La imatge de les dones 
que presenten aquestes sèries, po-
dem qualificar-les de “políticament 
correctes”, són autònomes, capaces, 
eficients, treballadores, responsables, 
i amb molta freqüència més dignes 
de confiança que els seus companys 
homes. Però si bé aquesta repre-
sentació marca un gran avanç so-
bre l’imaginari tradicional referent a 
això, fins al punt que l’autonomia de 
la protagonista va motivar queixes de 
l’Opus Dei en la primera telenovel·la 
(Ortega and Fonseca, 2002) tampoc 
deixa gaire marge per a les opcions 
alternatives. Es mostren els proble-
mes però es passa de puntetes sobre 
les transgressions. Així per exemple 
a Ventdelplà s’afronta curosament 
un cas de maltractament domèstic, 
evitant caure en victimismes, però 

es té molta més dificultat d’acostar-
se als temes quan les transgressores 
són dones, pot una drogoaddicta ser 
bona mare? pot tenir raó quan acusa 
a la seva parella de maltractament? 
Aquí els guionistes dubten i trosse-
gen el suport, que brinden en igual 
circumstància a la protagonista, que 
no beu, ni és promíscua i és una bona 
mare. També és vacil·lant el trac-
tament que fan de les prostitutes, 
adherint-se acríticament al discurs, 
que les veu com a víctimes de les 
dolentes arts dels malvats, i al ma-
teix temps les considera poc capaces 
de mantenir relacions estables. S’ha 
de destacar en canvi, positivament, 
l’interès per tractar sense homofòbia 
l’homosexualitat masculina i l’obsti-
nació per normalitzar alguns temes 
conflictius com la convivència entre 
parelles no casades o l’avortament. 

El que queda fora de la norma 

Estudis fets a Mèxic assenyalen es-
pecíficament que les característiques 
de premiar als bons i castigar siste-
màticament els dolents compleix 
una funció pedagògica “que compor-
ta alhora un missatge d’esperança 
per a tots aquells que es comporten 
d’acord amb el que una societat con-
sidera positiu” (de Lizaur, 1999). En 

realitat, donar suport a qui respecta 
les normes és una manera de do-
nar suport a les normes mateixes, i 
els mitjans de comunicació de mas-
ses parteixen del supòsit que el seu 
públic acata els manaments quant 
a quines són les conductes perme-
ses (fins i tot les sexuals). Educades 
per dècades de pel·lícules expurga-
des dels seus continguts sexuals per 
la beateria puritana de Hollywood, 
que tenia el seu complement ibèric 
durant la censura franquista, el ”pit i 
cuixa” de la transició va ser un feno-
men reactiu i més o menys efímer, 
que no va afectar gaire la TV. Temes 
com la sexualitat de les dones grans 
(o fins i tot els desitjos sexuals de les 
dones en general), el lesbianisme, o 
la transsexualitat resten a la catego-
ria d’allò no dit. El model en el qual 
es recolzen implícitament els argu-
ments és la idea puritana vuitcentista 
de la “superioritat moral de la dona” 
com a base per al reconeixement dels 
seus drets, però aquesta superioritat 
moral s’avalua amb referència a les 
normes. Llavors, les transgressores 
són considerades anòmales a qui es 
penalitza amb l’estigma (el cas de les 
prostitutes) o desviades, a qui es pot 
ignorar mentre no es manifestin pú-
blicament, que seria el cas de les les-
bianes. En realitat, el desig evident de 



brindar una bona imatge de les dones 
acaba eliminant del camp del discurs 
totes les conductes que puguin rebre 
rebuig social, sense tenir en compte 
que aquesta omissió contribueix a 
naturalitzar el rebuig. En aquest di-
fuminar dels punts foscos sembla 
rellevant l’omissió gairebé completa 
a referències al moviment organitzat 
de dones, especialment significatiu si 
es té en compte que el feminisme té 
a Catalunya una llarga tradició i que 
ha portat a terme reivindicacions i 
demandes de gènere durant les 
últimes dècades. És comú 
dir que no es pot jutjar 
un llibre pel que no té, 
però aquest argument 
perd validesa si ens 
referim a un conjunt 
de sèries de televisió 
amb milers de capítols 
i enorme multiplicitat 
de situacions i perso-
natges. Aquí sí que po-
dem legítimament con-
siderar que els silencis 
formen part del discurs, 
i una part significativa. A 
més la telenovel·la és un 
gènere caracteritzat per la 
importància que es dóna a 
la trama a allò no dit, als se-

crets que cal descobrir (Carvajal and 
Molina, 1999). D’acord amb la seva 
mateixa lògica interna, resulta lícit 
interrogar-la sobre els secrets que 
encobreix, les coses importants que 
calla. La representació positiva 
de les dones ja és un 
assoliment, però 
com diu Kris-
teva,  “la de-
construcció 
obre noves possibi-
litats. Les 

dones exploren aquestes noves vies, 
desvelant-ne les potencialitats fins 
als seus marges més secrets i més 
escandalosos” (Kristeva, 2000). En-
cara manca camí perquè els mitjans 
de comunicació, fins i tot els més ben 
intencionats, donin testimoniatge de 

les pràctiques transgressores, com 
sí que ho fan alguns documen-

tals.
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Potser quan van fer retallar a l’Esta-
tut el sentit del Dret de les Dones a 
Decidir sobre el Propi Cos hauríem 
d’haver sospitat alguna cosa... per-
què amb aquest Dret no parlem no-
més d’avortar. Parlem que el nostre 
cos és nostre, i de ningú més.

Tornaran els judicis a les dones per 
avortar?

Tornaran las oscuras golondrinas en 
mi balcón sus alas a posar?
Perquè nosaltres verges no som. Això 
sí, som bones usuàries de preserva-
tiu, però una vegada se’ns va trencar, 
i ens vam quedar embarassades, i no 
podíem sostenir una maternitat de 
cap de les maneres, i l’angoixa ens 
estava fent entrar en una depressió 
profunda, i vam anar al metge de 
capçalera per veure com ho podíem 
fer, per avortar (d’acord amb la Llei, 
és clar, nosaltres, com tu, sempre se-
guim la llei fil per randa). I el metge 
ens va derivar aquí i allà, i a la pú-
blica feien objecció de consciència i 
no volien acceptar la nostra angoixa, 
i vam trucar a Ca la Dona, on ens van 
dir que anéssim a Salut i Família per 
poder avortar però amb una subven-
ció per poder pagar la interrupció 
de l’embaràs, però a Salut i Família 
ens digueren que no érem tan po-
bres com per rebre l’ajut econòmic, 
i ens van derivar a una clínica priva-
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homes i dones empresonades per 
realitzar avortaments, la policia ci-
tant dones que han avortat, la jutge 
treballant intensivament en aquesta 
persecució, la dreta i l’església fent 
les seves maniobres, l’esquerra dels 
governs sense aparèixer en escena... 

i nosaltres desesperades, sabíem que 
l’avortament lliure i gratuït no exis-
tia, però no pensàvem que ens tro-
baríem enmig d’aquesta cacera de 
bruixes.
Que si fem una mani, comunicats de 
premsa amunt i avall, reunions aquí 
i allà... els grups de dones estem re-
cuperant el ritme... a ritme dels 80. 
El PSOE al govern, com aleshores, la 
dreta a l’oposició, com aleshores. 

Així que tornen els 80, i hem de tor-
nar a treure les pancartes dels arma-
ris, aquelles que deien

“pel dret de les dones a 
decidir”. “nosaltres pa-
rim, nosaltres decidim”. 
“saquen sus rosarios de 
nuestros ovarios”. “si el 
papa estigués prenyat, 
l’avortament seria sa-
grat”. “el meu avortament 
no és la teva decisió”

i coses per l’estil.

da acreditada... I entre que ens vam 
adonar que estàvem embarassades i 
que vam fer tot aquest peregrinatge, 
ja estàvem d’unes quantes setma-
netes, i molt més deprimides que al 
principi de la història, és clar.

El que passa és que no entenem res. 
No entenem per què tenim una llei 
de l’avortament però no és possible 
avortar a la pública; no entenem per 
què els partits que en principi són 
d’esquerres no han estat capaços de 
resoldre el tema –quan aparenten ser 
tan progres amb el matrimoni gai–; 
no entenem què passa amb el famós 
i secret pacte de silenci del qual no 
se’n pot parlar perquè és secret i que 
ara sembla que ja no és pacte;  no 
entenem per què ara la premsa s’ha 
encaparrat en què sembli que totes 
avortem als vuit mesos d’embaràs, i 
que ho fem de formes irregulars, i que 
els metges són uns bruixots, i que les 
feministes som unes depravades, i les 
dones que avortem, també. 

Però si es fan 90.000 interrupcions 
voluntàries de l’embaràs cada any a 
l’Estat espanyol, 16.000 a Catalunya, 
i a més moltes d’aquestes dones 
comptem amb el suport d’amigues, 
amics, família, per prendre aquesta 
decisió... Això vol dir que vivim en un 
país de depravades!

Pretendran posar-nos a totes a la 
presó?

El fet és que l’avortament continua 
sent il·legal i que només són tres els 
supòsits que estan despenalitzats: 
embaràs fruit d’una violació, perill 
greu per a la vida o la salut física o 
psíquica de la mare, o greu malforma-
ció del fetus. Així que hem de passar 
el tràngol que una altra persona ens 
vegi, ens visiti, i vulgui certificar que 
estem dins d’algun dels supòsits.  
Mentre l’avortament no sigui un dret, 
sinó un si us plau… aquestes situaci-
ons de por generalitzades no s’acaba-
ran. Perquè estem parlant sovint de 
dones que viuen amb l’angoixa d’un 
embaràs no desitjat. La combinació 
d’aquesta realitat amb la campanya 
de demagògia i terror que s’està pro-
duint fa que això sigui inacceptable 
pel conjunt de les dones.

Com deia un amic nostre, és que 
aquests romans estan bojos? (bé, ell 
no ho preguntava, ho afirmava, però 
nosaltres som així de prudents).

Amor, Bàrbara i Llibertat

Per què no entreu a 
http://www.caladona.org/
avortamentlliureigratuit.html

i de quina manera! 
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Ens trobem davant un llibre ple de 
màgies i savieses femenines, on les 
dones prenen la paraula des d’àmbits 
professionals diversos (política, reli-
gió, salut...) i amb trajectòries vitals 
diferents. Això converteix l’obra en 
un recull col·lectiu d’històries, on les 
temàtiques exposades giren entorn 
la salut, la cura, les dones i, per da-
munt de tot, la mateixa vida. Amb un 
to de vegades biogràfic, però sempre 
des del jo més profund, les autores 
fan una aposta comú: la possibilitat 
de convertir les seves experiències 
vitals-professionals en una eina enri-
quidora i útil per a totes aquelles do-
nes que vulguin apropar-se’n a través 
de la lectura.

Hilando Fino.
Mujeres, un viaje en común.
Però aquest llibre no únicament pre-
tén ser una font d’enriquiment i llum 
envers Altres, sinó que també amaga 
el desig, per part d’un grup de dones 
(amigues, col·legues, supervivents), 
de retrobar-se en aquest viatge com-
partit, malgrat les distàncies geogrà-
fiques, els anys o les diferències que 
les separen. Les pàgines d’Hilando 
Fino són camins, carreteres, cels, 
mars..., per on les lectores podem ini-
ciar un viatge, ple de rutes que han 
estat teixides des d’allò personal, fins 
arribar a allò col·lectiu. 
També m’agradaria introduir un as-
pecte interessant d’aquest llibre, i 
el vull plantejar com a dona i com a 
lectora. Es tracta de la gran utilitat 
que poden arribar a tenir els contin-
guts de cada història, de com poden 
obrir mil finestres a altres dones. Lle-
gir-lo et mou i et remou, et fa refle-
xionar, aprendre i re-aprendre noves 
formes de cuidar-te, de protegir-te i 
de créixer. 

Finalment, val la pena afegir aques-
tes paraules del pròleg, de Victòria 
Sau, on es reflecteix el caliu d’aquest 
llibre: 

“El libro en cuestión trata 
de la vida. Vida corporal, 
vida social, vida política, 
vida psicológica, vida 
espiritual, y todas  ellas 
unidas por un denomi-
nador común: la vida es 
teoría y experiencia, es 
el envés y el revés, es una 
condensación, un todo. 
Su  título, Hilando fino, 
nos adelanta la proliji-
dad, los pormenores de 
los que está hecho, la fi-
nura de la trama, al esti-
lo del hilo de Ariadna...”

chari portero






