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Introducció
El meu treball de recerca està basat en l’escriptora barcelonina Maria
Aurèlia Capmany, en l’anàlisi de parts de la seva obra, ja que em centraré en
l’estudi de Cartes Impertinents, Coses i noses, fragments de L’altra ciutat i
Betúlia i la seva biografia a través del seu volum de memòries: Mala memòria i
Això era i no era, la temàtica més emprada i la biografia.
He escollit aquest treball ja que considero que és una bona barreja de
dues de les meves aficions preferides. Consta d’una part més de recerca, pel
que fa a l’estudi de l’obra i la vida de l’autora barcelonina, i d’una part de
creació pròpia pel que fa a la redacció d’una narrativa breu en base als temes i
imatges més utilitzats per l’autora.
A l’hora de decidir-me per l’autor del qual faria el meu treball, vaig
observar en línies molt generals la temàtica més utilitzada per cadascun d’ells.
Anna Gispert, la meva tutora en aquest treball, em va facilitar una llista en què
se’m plantejaven diferents autors com Magí Sunyer o Josep Anton Baixeras, i
desprès de recercar sobre ells, vaig acabar decidint-me per Maria Aurèlia
Capmany ja que la seva preocupació per tot el món femení i per la dona en la
societat, en particular, m’era molt familiar. Jo, com a dona que sóc, considero
que tot i que les dones han guanyat un gran terreny en la vida privada i pública,
encara falten moltes coses per aconseguir. L’autora que he escollit, defensava
per sobre totes les coses la llibertat de la dona, la fi de l’esclavatge cap a la
societat. Com a mi, que mai no m’han agradat els lligams, i que comparteixo
amb l’autora l’odi en les comparacions amb els homes, i accepto de bon grat i
feliçment ser una dona. Tots som iguals, i tots hem de tenir els mateixos drets i
deures.
Amb la seva literatura, Maria Aurèlia Capmany ha reflectit els seus ideals
i la seva lluita per la dona. Per mi, i després d’haver llegit llibres com Cartes
Impertinents, on aflora el compromís de l’autora amb la millora de la situació
social de les dones i la seva imatge, puc dir i dic que considero Maria Aurèlia
Capmany com uns dels referents de la literatura femenina del segle XX fins ara.
Un altre aspecte que em va portar a centrar el meu treball de recerca
sobre l’autora, va ser el fet que la desconeixia, sempre he cregut en
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l’originalitat dels treballs que faig, i per tant, considero que és millor aprendre
coses noves de tot el que fas que no fer un treball sobre un tema del que en
saps molt i que a priori et pot ser més fàcil. M’agraden els reptes. Una altra raó
va ser que aquest passat any 2011 es celebraven els 20 anys de la mort de
l’autora, molt lligada a la ciutat de Tarragona, de la qual també vaig fer una
ruta-taller per tal de conèixer més coses sobre la seva literatura i vida i així
també poder desenvolupar la part d’escriptura pròpia.
En aquest taller estiuenc de l’Escola de Lletres de Tarragona vaig tenir
una primera aproximació a la literatura de Maria Aurèlia Capmany. La ruta
consistia a llegir fragments de L’altra ciutat, relacionada amb la ciutat de
Tarragona i anar als llocs que descriuen els fragments. Així, vam anar al Balcó
de Mediterrani, la Diputació, la Catedral, i l’actual restaurant que hi ha on abans
vivia l’autora. Un cop llegit el text i plantejada la temàtica sobre la que tracta
l’exercici posterior, tots els “alumnes”, escrivíem i posàvem els textos en comú.
El fet de poder escriure, ser guiada i escoltar altres versions i ajudes sobte el
mateix tema, m’ha ajudat a redactar la narrativa breu, la meva creació, que, per
cert, va ser inspirada a la ruta-taller, més concretament, a la visita al Pla de la
Seu. Amb aquesta experiència, he pogut comprovar i formar part del cercle
literari de Tarragona i aprendre noves coses sobre l’autora.
Més endavant, al mes de novembre, a la Tardor Literària de Tarragona,
es van fer un seguit de conferències i taules rodones, entre d’altres espectacles
com Teatre de cabaret, o una representació de Feliçment, jo sóc una dona, a
les que vaig assistir. Allà, vaig conèixer autors i amics de l’autora i de la seva
parella, Jaume Vidal, que van explicar vivències amb la parella a Tarragona i
Barcelona. Es va tractar d’una taula rodona formada per Joan Cavallé, Maria
Antònia Ferrer i Josep Bargalló amb Magí Sunyer com a moderador. Cadascú
va exposar anècdotes viscudes amb Maria Aurèlia Capmany, que van forjar
una imatge, potser diferent dels dos autors, Jaume Vidal i Capmany, que
semblaven més distants. En aquesta taula rodona hi va haver moments pel
riure, per l’emoció i pel tendre record.
Una altra de les conferències, aquesta vegada centrada en l’obra inicial
de l’autora i la seva transgressió i duta a terme per Isabel Graña, va servir-me
d’ajuda a l’hora d’acabar de contrastar informacions sobretot sobre la temàtica i
el recurs del tractament de la dona en les obres.
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Per últim, i per concloure una setmana plena d’actes de record i
d’informacions ben diverses, vaig assistir a la Ruta Literària conduïda per Magí
Sunyer i amb la lectura de textos de Maria Aurèlia Capmany per part de Pere
Navarro, en la qual, i molt semblant a la ruta de l’estiu, vam recórrer llocs
importants per a l’autora i que han estat citats en diverses obres o en relació
amb la imatge presentada al text. Amb aquesta ruta vam anar a l’Ajuntament, a
l’antic Ajuntament, la Catedral, davant de la que fou casa seva a la ciutat i a la
Diputació. Els textos escollits per aquesta ruta i llegits en ella, van ser editats
en un petit llibret, sense venda al públic, i que va ser entregat gratuïtament als
assistents.
Per acabar de formar-me en l’escriptura i així també tenir un suport i
ajuda pel meu treball i per les meves creacions literàries, m’he apuntat a
l’Escola de Lletres, on llegim fragments d’obres, les comentem, i com a la rutataller estiuenca, tot seguit redactem seguint uns paràmetres. Per a mi, el fet
d’assistir a les classes de l’escola de Lletres, és un avantatge ja que t’ajuda a
perdre la vergonya, a desenvolupar l’escriptura (que de vegades està una mica
oblidada) i a aprendre sobre tècniques i autors de tots els temps i de totes les
nacionalitats.
A l’hora de plantejar-me la metodologia del treball, primerament, després
d’haver decidit per l’estudi de Maria Aurèlia Capmany, vaig apropar-me a
l’autora llegint Coses i noses, ja que en ser narrativa breu, em permetia
conèixer de manera ràpida i senzilla l’estil. Al mateix temps que escollia una
narrativa breu de la qual faria la posterior anàlisi, llegia Cartes Impertinents i
n’extreia les idees principals de cada carta, com caracteritzava les dones
protagonistes i en realitzava un glossari amb aquelles paraules que no m’eren
de fàcil comprensió. Mentre duia a terme aquestes lectures, a la ruta taller de
l’Escola de Lletres em van informar de l’existència dels llibres de memòries i
vaig decidir llegir-los ja que m’aproparia a l’autora, a la seva obra i als seus
ideals feministes. Les memòries van ser per mi un gran plaer ja que mentre
llegia aquelles línies, era testimoni d’excepció d’una autora gens convencional.
A la ruta, al mateix temps, llegíem fragments de L’altra ciutat, i jo,
paral·lelament a aquesta activitat, llegia fragments de Betúlia. Més endavant, a
l’Escola de Lletres, al Taller de joves II, al qual assisteixo el vespre dels
dissabtes, els tutors em van comentar la relació, ja suposada anteriorment per
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mi per aparèixer a les memòries, entre Maria Aurèlia Capmany i Virginia Woolf i
les seves respectives obres: Quim/Quima i Orlando. Vaig cercar informació
sobre articles escrits per l’autora, i d’altres que tractaven sobre ella, així com
entrevistes a diferents revistes. A poc a poc, però sense aturar-me, vaig anar
buidant la informació de totes les dades que trobava que m’eren interessants i
d’ajuda. Més endavant, a les jornades del llegat de Jaume Vidal Alcover i Maria
Aurèlia Capmany, vaig acabar d’aclarir els dubtes i vaig conèixer amics i
estudiosos de l’autora com Magí Sunyer, Isabel Graña i Josep Anton Codina,
disposats a ajudar-me i col·laborar. Així, vaig anar confeccionant tots els
apartats del meu treball.

Notes:
No hi haurà peus de pàgina referents als fragments de l’obra, ja que estan
introduïdes al cos del treball.
L’ordre del cos del treball s’ha modificat per tal d’encabir-ho en les 50 pàgines
reglamentàries.
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El tractament de la dona

Dones que van servir d’inspiració a l’obra de Maria Aurèlia Capmany
L’autora tenia sobretot predilecció per
dues

grans

escriptores

femenines:

Virginia Woolf i Simone de Beauvoir, és
per aquest motiu, que, a través de la seva
obra, va voler apropar al seu públic les
idees

que

estrangeres

aquestes

dues

plasmaven

a

les

autores
seves

respectives obres, convertint-se així, en
la seva mitjancera cultural i ideològica al
nostre país.

No obstant, Maria Aurèlia

mai no va traduir cap de les seves obres
a la nostra llengua, al contrari de l’obra de
Marguerite Duras, de la qual si va traduirne algunes com Un dic contra el Pacífic.
Les influències de les dues autores són molt notables a Cartes Impertinents de
dona a dona, on utilitza les seves idees donant nous matisos i adaptant-los a la
situació històrica per la qual estava passant la societat espanyola i catalana.
En referència a Virginia Woolf, trobem representada una de les seves idees a la
“Carta d’una assassina a una dona de bé” on Capmany comença així:
“Potser no llegiràs aquesta carta si començo advertint-te que he comès
un assassinat. Et preguntaràs, potser, per què jo, una assassina, tinc el
desvergonyiment de tutejar-te com si forméssim part del mateix medi, de
la mateixa família, de la mateixa estructura moral. Comprenc la teva
sorpresa; però, si fas el cor fort i segueixes llegint, t’adonaràs que entre
tu i jo no hi ha altra diferència que aquesta: tu no has comès l’assassinat.
I aquesta carta et va adreçada per convèncer-te, per aconseguir que tu
esdevinguis també una assassina.”
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Continua:
“He assassinat l’àngel de la llar. I no ha estat fàcil, creu-me; potser per
això me’n sento orgullosa. En primer lloc, no és gens senzill assassinar
un àngel; no s’està mai quiet, vola i es fa fonedís, i reapareix quan menys
t’ho esperes, i és tot dolcesa, i et captiva amb les seves ales blanques
que fan olor de naftalina.”

Afegeix:
“He de confessar que, al primer moment, em vaig sentir una mica
desemparada.
Sense el meu somriure habitual i sense la meva contesta amable, havia
de resoldre a cada instant què contestaria, quina havia de ser la meva
opinió.”

Acaba fent aquesta recomanació:
“Aplica’t la història, senyora de bé, i creu-me: si vols fer alguna cosa de
bo en aquest món, i no et resignes a ser un esbós de persona, assassina
l’àngel de la llar; només així començaràs a viure.”

En aquest fragment Maria Aurèlia Capmany ens presenta la idea d’assassinar
l’àngel de la llar, formulada anteriorment per Virginia Woolf el 1931 en una
conferència titulada “Carreres femenines” on, a partir d’un poema, introduïa
aquesta metàfora per simbolitzar la fi de l’esclavatge de la dona vers l’home.
Coventry Patmore, autor del poema, presentava la dona protagonista com un
model a seguir per totes les altres: un exemplar femení que havia de ser passiu
i submís, dolç i amable, pietós i sacrificat, sense aspiracions que no fossin la
cura i el benestar dels altres, elegant i gràcil, aparentment sense idees pròpies.
Woolf reclamava en aquesta conferència l’acabament d’aquest home masclista
que obliga les dones a restar a casa al seu servei i al dels seus fills, sense
possibilitat de realitzar-se ni d’avançar amb el seu esperit anhelant de
coneixements. Tant Woolf com Capmany reclamaven el seu propi espai, sense
que no hagin de passar comptes ni donar explicacions a ningú sobre en què
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invertien el seu temps, si el dedicaven a llegir o escriure o si simplement
passejaven.
Aquesta admiració per part de la catalana cap a l’autora britànica és visible en
multitud de textos, on o bé l’anomena constantment en pròlegs i articles o li
dedica llibres, o n’adapta metàfores com la de l’àngel de la llar o fins i tot, fa
seu un personatge de ficció; aquest fet és apreciable a la novel·la Quim/Quima,
on l’autora adapta l’Orlando de Woolf. En una d’aquestes moltes ressenyes,
Capmany diu de Virginia Woolf que és “ la persona que admiro més del món o
de la qual he après tantes coses”
Publicat el mateix any que «Carta d’una assassina a una dona de bé»,
Quim/Quima presenta un personatge que, com Orlando, canvia de sexe al llarg
dels segles i recorre la història, en aquest cas de Catalunya, des de l’any mil
fins al segle XX. Aturant-se en cròniques destacades del nostre país, Quim,
troba el món «bell i mal fet» i, per tant, creu que «l’ha d’endreçar una mica», tal
i com diu Capmany a la carta que obre el llibre i que dirigeix a Woolf. Aquesta
lletra és el més vibrant testimoni, d’una banda, de l’admiració que desperta
l’autora anglesa en l’escriptora catalana. Capmany reprodueix d’aquesta
manera les paraules que li va dirigir Woolf una tarda que la va anar a visitar i li
va recomanar:
“Imita, imita sense escrúpols perquè no ho aconseguiràs mai. Com més
fidel siguis al model que estimes, més seràs tu mateixa. Pots repetir
tranquil·la el mateix vestit, la roba dibuixarà sobre el teu cos uns plecs
inimitables, i el perfum, el mateix perfum sobre la teva pell bruna farà una
altra olor.”

Capmany s’atreveix a imitar l’obra woolfiana ja que té el vist-i-plau de Woolf i
perquè sap que per molt semblant que la vulgui fer i tal i com ja li havia dit,
sempre tindria la seva pròpia part personal i tot i assemblar-se quant a
personatges, mai no tindria els mateixos “plecs inimitables” ni “l’olor del
perfum”. En la mateixa carta Capmany explica a Woolf que admira la seva rialla
civilitzada i que ha fet un esforç per aprendre a riure com ella, amb elegància i
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serenitat, sense estridències, i ho ha aconseguit, perquè “en aquesta terra
nostra que tu no coneixes has d’anar molt amb compte a riure. Si et veuen riure
et prenen immediatament per una estrella de cafè-concert”.
Una altra de les admirades per l’autora catalana fou Simone de Beauvoir, una
escriptora francesa que és comparada amb Capmany per la seva formació
filosòfica, per l’actitud feminista i per prendre’s la literatura com a memòries
personals i per portar una vida poc convencional. Ambdues autores rebutjaven
les ocupacions tradicionals atribuïdes a les dones i conduïen la seva vida cap a
un altre rumb.
Capmany fou la gran còmplice de Beauvoir a Catalunya. Dues dècades
després de sortir a França El segon sexe, el 1968 arribà a les nostres terres, a
proposta de Maria Aurèlia Capmany, que en redactà el pròleg, i a mans de les
traductores Hermínia Grau de Duran (volum I) i Carme Vilaginés (volum II).
Quan aparegué a França, el 1949, el text passà totalment desapercebut en
territori català. En aquella època, com apunta la mateixa Capmany al pròleg, a
la dona catalana «li era reservada una altra missió: donar fills a la pàtria»
Capmany acaba el pròleg amb aquestes paraules: «Tant de bo aquest llibre
sigui útil per al segon sexe i també per al primer»
L’assaig literari feminista de Maria Aurèlia Capmany té un fons beauvoirià. El
segon sexe ombreja per tota la seva obra, començant pel llibre essencial, La
dona a Catalunya. Consciència i situació, que el 1966 li encarregà Edicions 62,
a partir de l’èxit de la traducció catalana de La mística de la feminitat, de la
icona de la lluita feminista nord-americana Betty Friedan. La dona a Catalunya
repassa i interroga el paper de la dona catalana al llarg del temps en el
pensament intel·lectual i filosòfic i es converteix en un punt de partida de les
reivindicacions feministes de les dones a casa nostra. A més de la de Beauvoir,
les ombres textuals de Woolf i Friedan també hi són presents. De l’autora
anglesa, Capmany cita reiteradament Three guineas (encara no traduïda al
català) i, de Betty Friedan, La mística de la feminitat, obra que el 1963 va
encendre la metxa del moviment feminista i va ajudar a crear l’Organització
Nacional de Dones dels Estats Units. A partir de la publicació de La dona a
Catalunya, les posicions feministes de Capmany es converteixen en una base
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de referència en el nostre país. En segueixen conferències, debats i col·loquis
reivindicatius, com les Primeres Jornades Feministes a Catalunya, i també
altres obres, com Cartes impertinents de dona a dona (1971), De profesión:
mujer (1971), El feminisme a Catalunya (1973), Dona, donota, doneta (1975),
La dona (1976), La dona i la Segona República (1977) o Dona i societat a la
Catalunya actual (1978). Si bé arriba un moment que l’autora catalana s’aparta
volgudament de l’autora francesa, fins al punt d’exclamar a les seves memòries
«Jo no sóc Beauvoir», en les reivindicacions concretes segueixen existint punts
d’unió entre les filosofies de vida de les dues autores.

Trets de la seva obra i dels personatges femenins
A Maria Aurèlia Capmany li atreuen els personatges alienats i oprimits, que es
troben amb problemes d’adaptació a la societat i estranys en un món molt
determinat per tradicions religioses, culturals i familiars que els angoixa.
Aquesta declaració la va fer la pròpia Maria Aurèlia a les seves memòries:
“M’agraden aquests personatges que se situen com a perdedors
voluntaris a la vida i m’he entretingut voluptuosament a dibuixar-los en
algunes de les meves novel·les, no sols per aquestes raons, és clar, però
tanmateix per arribar al mateix lloc. I així ha nascut en Jeroni
Campdepadrós, i en Martí Gelabert, i m’he enamorat d’algun individu de
carn i ossos que se’ls assemblava, com en Manel Segalà, allà en els
temps remots de la meva vida ateneística.”

La gran majoria d’aquests personatges optaran per deixar-se endur per
aquesta angoixa existencial sense batallar per trobar una altra sortida més
plaent. Així, la Niní i l’Isidre Mola de Betúlia, la Rosa de L’altra ciutat, són
personatges que se senten perduts en un món hostil i absurd, dins del qual no
poden realitzar-se o reconèixer-se, són personatges buits que no troben sentit
a l’existència i que es limiten a viure la seva vida amb els alts i baixos que
aquesta manca de realització personal els comporta.
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La llibertat
Tots els seus personatges busquen la llibertat, deslliurar-se del destí que els
persegueix i formar una pròpia identitat. Simone de Beauvoir, per referir-se a la
llibertat absoluta evoca la infantesa, l’etapa on encara no som conscients de la
cruesa del món ni de la vida. Beauvoir plasma aquest pensament al seu llibre
Per una moral de l’ambigüitat :
“Encara avui, als països occidentals, hi ha moltes dones, entre les que no
han fet el treball d’aprenentatge de la llibertat, que es refugien a l’ombra
dels homes; adopten sense discussió les opinions i els valors reconeguts
pel marit o l’amant i això els permet de desenrotllar unes qualitats infantils
interdites als adults perquè es basen en un sentiment d’irresponsabilitat.
Si allò que s’anomena la futilitat de les dones té sovint tant d’encant i
gràcia, si a vegades la dona posseeix un caràcter emocionant
d’autenticitat és perquè, com en els jocs infantils, manifesta un gust
gratuït i pur de l’existència, és l’absència de serietat. La desgràcia és que
en molts casos aquesta descurança, aquesta alegria, aquestes
encantadores invencions impliquen una profunda complicitat amb el
mateix món dels homes que elles semblen impugnar tan graciosament;
per això, no ens hem d’estranyar de veure que, quan l’edifici que les
protegeix sembla en perill, hi ha dones sensibles, ingènues, lleugeres,
que es mostren més aspres, més dures i fins i tot més furioses o més
cruels que llurs amos. [...] La ignorància, l’error, són fets tan ineluctables
com els murs d’una presó [...]. Però, des que un alliberament se’ls
apareix com a possible, no explotar aquesta possibilitat és dimitir de la
llibertat, dimissió que implica la mala fe i és una falta positiva.”

A partir d’aquí Simone de Beauvoir ens dirà que la desgràcia que cau sobre
l’ésser humà és, precisament, que hagi estat prèviament infant, perquè la resta
de la vida recordarà amb nostàlgia aquella etapa en què ignorava l’existència
de la llibertat i tot el que implica de tria indefugible, de compromís, de fer-se a
un mateix. Maria Aurèlia Capmany vol tant amb la seva pròpia vida com amb
els seus personatges, assolir la plena comprensió per així poder fer-la seva,
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per això assegurava que ella buscava cada
dia i amb més urgència la llibertat i volia
que tots fossin lliures.
Els personatges femenins que presenta
Capmany

en

la

seva

obra

inicial,

majoritàriament, són els de dones que, en
sentir

confusió

sobre

què

representa

realment ser una dona, desitgen ser
homes. Trobem dones que són estudioses,
lliures, busquen i viuen en un neguit
constant, i fugen del model de dona
establert que les obliga a restar a casa sense aspiracions personals. Així
trobem personatges com Maria a La pluja als vidres, Niní a Betúlia o Rosa a
L’altra ciutat, que amb els seus treballs, la primera estudiant de lletres, la
segona bibliotecària i la tercera mestra, provoquen una transgressió del model
femení. En canvi, en totes aquestes novel·les també hi apareix el model
convencional, sovint l’antagonista representa aquest paper de dona esposa,
mare, sacrificada i submisa.
La responsabilitat
Aquest concepte i el de la llibertat van lligats ja que si una persona és lliure i
actua amb responsabilitat podrà mantenir més temps la llibertat i demostrarà
que actua amb conseqüència de si mateixa i dels altres. L’ésser humà no pot
prescindir tampoc de la responsabilitat ja que no només l’implica com a individu
sinó també com a humanitat. Josep Maria Llompart al pròleg de Cartes
Impertinents, li diu a Maria Aurèlia que ella

ha aconseguit ser lliure i

responsable amb la seva obra i la seva vida:
“[...] la magnífica escriptora, la ciutadana coratjosa i tenaç, la catalana del
tot lliurada a l’exercici de la catalanitat, finestra oberta a tots els
problemes del nostre espai i del nostre temps: l’alliberament d’una cultura
perseguida a mort, l’alliberament de la classe treballadora, l’alliberament
de la dona. Una mateixa i indestriable lluita, al capdavall.
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I la lluita, també, pel propi art, per aqueix ofici de novel·lista que amb
vocació tan profunda, tan responsable, saberes assumir.”

Cartes impertinents: Crítica plena d’humor
Cartes impertinents és un recull de 27 cartes dirigides per una dona a una altra
dona, a qui no coneix personalment però li sembla representativa. A la primera
plana del llibre després del pròleg trobem un fragment de Carreres femenines
de Virginia Woolf, on es qüestiona la llibertat que ha assolit la feminitat:
“ Heu conquerit les cambres de la casa que fins avui eren propietat
exclusiva dels homes. Sense excessiu treball ni grans esforços ja podeu
pagar un lloguer. Però només és el començament de la llibertat. La
cambra és vostra, però no hi ha res a dins. L’heu de moblar, decorar,
compartir. ¿Com la moblareu, la decorareu? ¿Amb qui la compartireu i
sobre quines bases?

La primera carta que trobem és escrita per
l’autora cap a les seves lectores on diu que “la
duresa de la crítica d’una dona a una altra
dona supera la duresa del diamant, que ho
ratlla tot – el diamant inclòs - , però no la crítica
d’una dona” i afegeix: “Vet-la aquí, doncs
aquesta agressiva i malintencionada crítica,
disposada a esbandir, a baix, a la plaça, al
celobert, l’eterna qüestió: ¿qui ets tu, dona que
passes pel carrer: esclava o dèspota?”
Amb aquesta declaració d’intencions, l’autora ens presenta un seguit de cartes
que també seran crítiques fetes per dones a altres dones.
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Personatges històrics i literaris dins de Cartes Impertinents
La primera carta que trobem és “d’una feminista de 1911 a Teresa, la ben
plantada”. El personatge a qui va adreçada la carta és una heroïna de ficció
inventada per Eugeni d’Ors. Des de bon començament, la feminista de 1911
explica clarament per quins fets detesta la ben plantada, ella representa tot allò
contra el que les feministes de començament de segle XX han lluitat: ella és
considera una dona lliure i moderna, a la moda, però en realitat, és solament
una víctima més de l’esclavatge masculí, una dona que és un objecte, un
moble, que el que desitja fer és tenir fills i perpetuar l’espècie, i no un individu.
Maria Aurèlia argumenta aquesta llibertat que Teresa creu tenir amb la
comparació amb les faldilles:
“ Nosaltres no ens havíem preocupat de treure’ns la cotilla; teníem altra
feina; afluixant una mica els cordons resulta ben còmoda; les faldilles
llargues permeten fer la passa ampla, i si cal córrer s’agafen amb les
dues mans, i estic segura que vostè, amb la seva alçada, amb la faldilla a
mitja cama, no em guanyaria, s’aturaria esbufegant la primera
cantonada.”

Amb aquesta comparació amb les faldilles vol simbolitzar que Teresa, igual
que les falses feministes de principis del segle XX, es preocupaven per fets
més estètics o exteriors per donar a entendre la seva alliberació però que en
realitat, més enllà de la roba o el pentinat continuaven estan com sempre. Les
dones feministes de debò es preocupaven per assolir independència amb el
treball i amb l’esforç propi. Tal i com diu la pròpia Maria Aurèlia a la mateixa
carta, a la ben plantada, se la considerava el model de la dona catalana
moderna ja que reunia com a qualitats “gràcia corporal, moral discreció, seny”.
Tot i que a ella no li ho semblava i afegeix a la mateixa frase: “ que vol dir
tantes coses que no vol dir res, però en aquest cas vol dir deliberat propòsit de
no arriscar-se. Ja em dirà què en farem, d’aquestes qualitats! Ja m’explicarà si
hi ha cap cosa important d’aquest món que s’hagi fet amb gràcia corporal, amb
moral discreció i seny”. Maria Aurèlia Capmany considerava que la novel·la La
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ben plantada, publicada l’any 1911, amagava una ideologia profundament
antifeminista per part d’Eugeni d’Ors.
A la carta número setze, trobem una noia desenamorada que envia una carta a
una monja portuguesa, Mariana Alcoforado. Maria Aurèlia Capmany a
l’escriure aquesta carta per mitjà de la desenamorada, deixar ben clar el primer
engany de la monja, aquest personatge, segons es creu, va ser creat per un
home, el senyor Gabriel Guilleragues, secretari de Lluís XIV. Aquestes lletres
expressen el més alt grau de passió amorosa que una dona pugui arribar a
sentir, tal i com escriu l’autora a la mateixa carta. Aquesta monja és, per tant,
una projecció dels desitjos d’un home que vol crear la perfecta dona
enamorada i màrtir. Per a l’autora de la carta, el senyor Guilleragues és, en
realitat, un precedent del marquès de Sade(1), el qual va escriure i queda
reflectit a la mateixa carta:
“ Sentiu pietat del pollastre que us mengeu? No, ni hi penseu tan sols.
Feu igual amb la dona; l’un i l’altra són animals casolans al vostre servei,
que heu d’utilitzar segons l’ús indicat per la naturalesa, sense distinció de
cap mena.”

A la vint-i-quatrena carta, Maria Aurèlia Capmany ens presenta Dona Teresa,
un personatge creat per Ausiàs March. L’autor va considerar-la com una dona
perfecta de qui se sentia indigne d’estimar. En aquesta carta: “d’una prostituta
a Dona Teresa”, l’emissora expressa a la dona pura, la partició del cos humà
que havia fet el seu creador per justificar les seves visites al bordell. Ausiàs
March va dividir el cos en “cintura per amunt” i “cintura per avall”, la primera la
va representar amb Dona Teresa, era la part pura, noble, bella i bona, en canvi
la segona la va dedicar a la prostituta ja que la considerava com la innoble,
lletja i dolenta. Aquí, trobem una altra crítica de l’autora cap a aquesta partició
del cos humà, simplement com a justificació de la seva temptació, les dues
dones són utilitzades, però una d’elles, amb el matrimoni o l’adoració queda
(1)

Marqués de Sade: Escriptor francès nascut a París l’any 1740 i mort a

Chareton-Saint-Maurice, Val-de-Marne el 1814.
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més justificada que a l’altra que només la considera un objecte sexual per
satisfer els seus desitjos més impurs o dolents. Per tant, amb aquesta
justificació, queda ben clar que els homes també estan composats de dues
parts, tot i que en realitat formen un cos sol, que els empeny a caure en la
promiscuïtat o a preservar la puresa.
A la carta numero vint-i-sis, trobem Griselda, un personatge nascut de la
imaginació de Boccaccio, en l’últim conte del Decameron que a tants altres
autors com Petrarca o Bernat Metge va inspirar, símbol de la submissió i de la
total fidelitat al marit. Una adolescent d’avui en dia li dirigeix la carta tot dient-li
que no entén la seva manera d’ésser. Griselda representa la desconfiança
masculina, el seu marit, Walter, la posa a prova per comprovar fins a quin punt
li és fidel, és per aquest motiu que li demana amb vils excuses als seus fills per
a sacrificar-los i ella accedeix, i més tard, li comunica que ha demanat
l’anul·lació matrimonial a Roma per a casar-se amb una jove noble de la seva
mateixa categoria social i així ella pugui ser la seva criada a partir de l’enllaç.
Griselda, en comptes de rebel·lar-se davant d’aquella vil declaració d’intencions
per part del que aviat seria el seu marit, va demanar-li: “ Senyor, procureu no
causar-li tant de mal com a mi. Ella no està acostumada a sofrir i no és forta
com jo, i no ho resistiria.” És per aquest motiu que l’adolescent es mostra
confosa amb aquesta actitud sempre complaent de Griselda i tot i comprendre
que la protagonista en venir d’un poble petit amb una cabana on viure a canviar
de residència per un gran palau i molts serveis, no vulgui defraudar el seu marit
i així la mani viure un altre cop on abans, no entén tanta passivitat. Griselda es
va convertir llavors en la perfecta esposa, submisa, confiada i admirada.
Walter, a la fi, es va convèncer que aquella dona era la que realment havia de
tenir per sempre i no el defraudaria mai.
Un altre dels personatges que hi apareix és Caterina, de Shakespeare, a
L’amansiment de la fúria, un personatge que no volia acceptar com a marit
qualsevol home que el seu pare decidís per a ella. En aquesta carta, Caterina
adverteix la jove barcelonina, filla d’un ciutadà adinerat, que no repeteixi el seu
mateix error a l’hora de casar-se, i lluiti per aconseguir dins del millor, aquell
que sigui marit però no suposi cap càrrega, com ella en escollir Petrucchio, un
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home borratxo que l’únic que volia d’ella era els diners del seu pare, i que fins i
tot, no es va presentar a l’enllaç. I li aconsella, a més a més, que davant d’ell
aprengui com ella, “ a mentir sense rubor, amb la més absoluta indiferència”, i
que d’amagades, faci allò que realment desitja.

Maria Aurèlia Capmany ens presenta uns personatges femenins mentiders a
causa dels homes, ja que tenen prohibit dir realment allò que desitgen. És
aquesta la base fonamental de la carta “ D’una honesta mentidera a Cordèlia”,
la filla petita del rei Lear. La mentidera acusa Cordèlia de ser massa honesta:
“ Quan el rei Lear, el teu pare, et va preguntar com l’estimaves, ¿per què
li vares dir la veritat? Tu sabies perfectament què exigia el teu pare de tu.
[...] Quan el teu pare et va fer la pregunta, tothom esperava que
contestaries amb el tòpic de sempre. Una bona filla estima el seu pare
per damunt de totes les coses, i està disposada a fer tot mena de
sacrificis per ell, i no hi ha fortuna que pugui ser comparada a aquest
amor. [...] És inútil que et facis la innocent, perquè sabies perfectament
que, en refusar la contesta que s’esperava de tu, et mostraves rebel a
l’ordre antic i immutable.”

I afegeix:
“ En aquest moment, Cordèlia, destruïes a gratcient la condició social de
la dona, que les lleis volen sotmesa a la voluntat absoluta del pare, que,
magnànim, l’entrega a l’altre home que li farà de marit. Dient totes
aquestes paraules, donaves per suposat que tu tenies la facultat de
pensar pel teu compte i la llibertat de substituir un amor per un altre.”

Per tant, aquestes dones mentideres manen en secret la vida dels seus marits,
fins al punt d’afirmar a la carta “ De Lady Macbeth a la senyora Soler, la
intel·ligent esposa del Dr. Soler”, que les dones utilitzen els homes com a cos
visible de la seva particular carrera, seguint la dita popular que assegura que
darrere d’un gran home sempre hi ha una dona millor:
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“ I vostè reia, perquè sabia que es jugava la vida a un destí més alt,
perquè construïa la vida d’un home, la construïa quasi del no-res, la
construïa d’una pàl·lida vocació que s’hauria fos a la primera situació
còmoda. [...] Sabia que si vostè seguia la seva pròpia carrera no arribaria
mai a dalt del tot. [...] Ja se sentia cansada i avorrida per endavant de la
seva lluita particular i solitària, havia comprès ràpidament que per a
escalar els cims cal portar un home, com un escut que et precedeixi. El
cim l’escales tu, però ell fa bona figura a l’esglaó del davant.”

Continua dient:
“ No hi ha invent, no hi ha obra literària, no hi ha carrera política que no
tingui, entre bastidors, una existència femenina silenciosa i amatent.”

Per tant, i com a conclusió de l’anàlisi dels personatges que conformen
l’epistolari que Maria Aurèlia Capmany ens presenta, podem afirmar que si bé
la mentalitat dels homes havia de canviar respecte al tractament de les dones,
elles també s’havien de treure del cap que una dona alliberada era aquella que
canviava d’home molt sovint, deia paraulotes, bevia i fumava, intentant imitarlos. I començar a entendre, que el món canviaria quan les dones entenguéssim
que hem de contemplar el món amb ulls propis, i així els homes ja no la
veurien més com a esclava al seu servei, sinó com un ésser humà més, en
igualtat de condicions que el gènere masculí que lluita per sobreviure en un
món cada cop més difícil tot i veure una aparent millora.
El compromís de Maria Aurèlia Capmany com escriptora
Tenint en compte que el bon escriptor és aquell que és testimoni del seu
temps, es compromet a explicar el passat i el present i intervé en els debats de
l’època, podríem considerar Maria Aurèlia com l’escriptora perfecta, ja que es
va involucrar en cadascun dels apartats citats anteriorment.
Per ella, escriure esdevenia mostrar el món, tal com era. Narrava històries per
involucrar els lectors i impulsar-los cap a un canvi i no quedar-se passivament
mirant i criticant tot allò que no els semblava bé de la realitat que els envoltava
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però sense prendre partit. Per tant, amb aquesta actitud, actuava contra el món
que detestava per les injustícies, sobretot vers les dones. Com ja he comentat
a la part de la responsabilitat, cadascú porta tot sol el pes del món, i ha de
saber que allò que es fa, repercuteix en major o menor mesura en el que fa
altri.

És per aquest motiu, que l’autora plasma el plaer de la lectura o

l’escriptura en els seus personatges pel que fa a aquest desig de coneixença
dels fets passats per poder entendre el present. No obstant, aquesta dedicació,
els hi és retreta quan la duu a terme un personatge femení, ja que es
considerava que es perdia el temps si es dedicava a un altre afer que no fos
vetllar nit i dia pels desitjos del marit. Trobem l’exemple amb Niní i Ció de
Betúlia:
“ Escric això o tota altra cosa per adonar-me de, per captar aquesta
realitat que fuig i que només em sembla autènticament real si la meva
malgirbada lletra l’estampa en un paper”
“ Si l’atrapaven llegint, amagava de pressa la novel·la plegada, sobre les
seves cobertes o enrotllada. No tenia ben bé idea que un llibre fos una
cosa per guardar; per a ella era una cosa usable [...]. Tornava la novel·la
deixada i en pidolava de noves. Un dia fins i tot se’n comprà. Mirà ben bé
que ningú no la veiés, fent-ho.”

Tractament de la memòria històrica i compromís amb el país/ciutat
Maria Aurèlia, tal i com expressa en les seves
memòries,

volia

que

després

de

l’època

franquista per la que havia passat el seu país,
Catalunya, la societat es conscienciés per evitar
possibles nous dictadors i així agermanar a tots
en la lluita de manera lingüística i cultural, ja que
sobretot la llengua i la cultura catalanes havien
estat profundament atacades amb Franco.
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No vol que la història catalana s’oblidi per no haver estat la guanyadora contra
el règim i és per aquest motiu que la recupera en les seves obres, tot barrejant
elements ficticis amb reals. Entén la història com una consciencia popular que
permet aquells que s’adonin dels errors passats, lluitar per evitar que no tornin
a succeir en un futur. A causa que cadascú és responsable de si mateix, Maria
Aurèlia Capmany introdueix a la seva obra petites claus que ens porten a
qüestionar-nos si el món en què vivim és just o injust, i si podem fer alguna
cosa per canviar la situació. D’aquesta manera, es converteix en el cap d’una
revolució, sobretot en el terreny femení, que portarà molts dels seus lectors
cap a qüestions filosòfiques sobre el món i el seu paper en la societat del
moment i en la futura. El que fa gran a un poble o a una persona és la
memòria, és per aquest motiu, que tot i ser contrària a escriure les seves
pròpies memòries, com una autobiografia, les va narrar per arribar al gran
públic. És en aquest llibre, Mala memòria, on justifica:
“ Tots tenim dret a recordar, no tenim altra manera de viure. Em moriré
definitivament quan ja no pugui recordar.”

I afegeix a L’altra ciutat:
“ El tresor més gran que tenim és la memòria.”

La nació que ens presenta Maria Aurèlia Capmany en les seves obres és plena
de normes socials, hipocresies, por a fer allò “que no s’escau” i esdeveniments
que no permeten als personatges trobar-se a si mateixos i viure segons una
mentida. Aquesta crisi que pateixen els personatges, en reflecteix una de més
gran, de social, ja que evidencia un poble sense història o sense memòria.
L’actitud sempre inconformista de l’autora la porta a pretendre realment allò
que els seus personatges decideixen canviar a les seves obres i així intentar
reconstruir aquest món, tan malmès per normes i lleis sense sentit. Rosa, a
L’altra ciutat, és perseguida pel record del passat al qual vol tornar i no pot.
Maria Aurèlia Capmany va ser el viu exemple de dona que va viure amb un
passat que la va marcar molt, és per aquest motiu que considerava que tots els
de la seva generació devien tenir aquest esperit d’intentar construir un món on
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els fets passats fossin lliçons per al dia de demà. Al seu llibre Mala memòria
justifica:
“ Realment, tot el que ell [Franco] representava havia trastocat la meva
vida, no sols destruint els fonaments de la meva existència, sinó fins i tot
modificant la meva conducta, que ja no podia ser com hauria estat sense
la condemna del franquisme. [...] Evidentment la guerra ens ho havia
desbaratat tot. Era una guerra que s’havia introduït subreptíciament a les
nostres vides. Totes les guerres són absurdes, però aquella, a més, havia
dissimulat la seva existència, com un mal lleig, com una progressió
ascendent de la pesta.”

Per tant, podem concloure que Maria Aurèlia Capmany era una dona
compromesa a recuperar i mai no oblidar la memòria històrica del país i a
ajudar els lectors, a través de subtils idees de revolució, a forjar una entitat
com a poble i com a individu per esdevenir un futur millor i més just per a
tothom.
El compromís amb la llengua
Des de les seves memòries Maria Aurèlia Capmany deixa ben clar el seu amor
per la llengua catalana com a símbol cultural del país. De fet, ella sempre va
escriure en català, tret d’algun encàrrec particular que l’escrivia en castellà, tot
i que més endavant s’han traduït les seves obres al castellà. És a les memòries
també, quan confessa que quan va començar a donar classes de filosofia, tot i
estar en època franquista, ella explicava la matèria en català, fins que no li
diguessin el contrari. No acceptava aquesta mutilació de la cultura pròpia que
havia fet el dictador.
Aquesta identificació amb la llengua i amb el país la trobem present a L’altra
ciutat, quan Rosa diu:
“ [...] catalana, i no podia ser res més. Perquè pensava en català, resava
en català i comptava en català i a través de les paraules catalanes venia
al món el seu pensament, i no comprenia per què l’oncle Anton tenia
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aquelles absurdes idees sobre Espanya i els seus fills. [...] No entenc [...]
com no es sent ofès, i oprimit per tot el que és castellà, i com no comprèn
que nosaltres volem una altra mena de pàtria, més lliure, més....”

Maria Aurèlia Capmany opinava que l’ús del castellà a Catalunya havia estat
imposat, i havia tret la llengua pròpia, per tant, tal i com va escriure al seu
primer volum de memòries, Mala Memòria, cercava amb la seva literatura i
amb la seva vida personal una normalitat en l’ús del català com altres països
del món tenien amb les seves llengües:
“ He decidit anar pel món parlant català. Si els russos poden anar pel
món parlant rus, que no entén ningú, per què jo no puc anar parlant
català, que tampoc entén ningú? Només cal que m’ho tradueixin, i així ho
fem.”

Sap que com escriptora té a les seves mans el poder de mantenir la cultura, i
en aquest cas, la llengua és per això que a Això era i no era, confessa que
“retornar a la nostra llengua la dignitat perduda”, per tant, assumeix el
compromís de la llengua de bon grat. Aquest sentiment de mantenir viva la
catalanitat és visible també als seus personatges, que com ja hem apreciat en
l’exemple de Rosa, citat anteriorment, opinen que la llengua és un dels pilars
fonamentals d’una cultura i si ens rendim al primer cop, en aquest cas, amb la
prohibició del seu ús pel franquisme, la cultura del país anirà de caiguda.

El compromís amb les dones, com a dona
Amb tota la seva obra, deixa clara constància de la millora que vol per a la
feminitat. Impulsa les dones a prendre decisions amb contundència i totes
unides, com el fet d’assassinar l’àngel de la llar. Amb les seves narracions vol
evitar que segueixi existint la figura de Creont, protagonista del mite d’Àngela i
els vuit mil policies (que més endavant analitzaré), vol eliminar de soca-rel
l’home que es creu superior a la dona i que diu entre d’altres coses:
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“Els déus m’han concedit els tres dons que fonamenten el poder: sóc
mascle, sóc blanc, sóc ric” [...] [A Àngela] A la cuina! [...] A fregar com et
pertoca!”

Demana que tant homes com dones estiguin en la mateixa posició de llibertat i
que la dona no ocupi un segon pla en les decisions, com ja hem vist amb la
posició dels catalans vers Espanya. Maria Aurèlia Capmany considera que el
primer pas del canvi de la societat l’han de donar les dones demanant millores
a problemes que fa temps que existeixen.
Així, ens aquesta posició que ocupa la dona, trobem dos tipus d’alienació, la
consentida i la imposada. Com ja hem comentat abans, les dones es troben
alienades en un món que no els pertoca. Aquesta alienació ve donada pel fet
que les dones són obligades a complir amb el rol que sempre s’ha fet, han de
casar-se, ser dones modèliques, tenir fills... La dona està submergida en un
sistema que l’oprimeix, l’obliga i la maltracta. Maria Aurèlia Capmany presenta
un feminisme pessimista ja que les seves dones es mostren insatisfetes amb la
vida que duen i les possibilitats de millora són pràcticament nul·les. La dona no
pot exercir una professió, han estat educades per a casar-se i tenir fills. No
obstant, si alguna aconsegueix el treball, com Rosa a L’altra ciutat, o Nini a
Betúlia, tampoc no es troben satisfetes ja que no poden demostrar tot el que
saben per por que un home les escarmenti i tampoc no poden fer valer tots els
seus diplomes perquè mai no tindran a les seves ordres cap home. Sobretot a
la seva primera part de l’obra, Maria Aurèlia ens presenta el que ella
posteriorment anomenarà “donetes” ja que són dones que viuen en vergonya i
no s’atreveixen a prendre partit en millores. Així i amb el pas de les obres, el
pessimisme inicial de les dones que tenen “enveja del penis” anirà avançant
cap a unes dones que no es conformen amb allò establert i no accepten
segons quines actituds per part dels homes i que fins llavors toleraven. Com a
exemple i citant el llibre de Cartes Impertinents, les primeres cartes, evidencien
l’existència de dones que es creuen lliures quan no ho són, com el cas de la
Ben Plantada, i va avançant fins presentar una dona que assassina l’àngel de
la llar i així comença la seva alliberació.
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Tant Simone de Beauvoir com l’autora catalana, van acabar considerant que
solament el treball remunerat esdevé per una dona la possibilitat de millora i
que la maternitat és un “handicap” amb què totes les dones convivim que ens
frena tots els avenços que haguem aconseguit fins aleshores. És potser per
aquest motiu que les dues van treballar i van decidir no tenir fills.
Maria Aurèlia Capmany intentarà així donar pas a un nou model de dona, una
altra feminitat, tot i que sap que li serà difícil.

Maria Aurèlia: una dona que escriu
Amb la seva pròpia trajectòria personal
vol il·lustrar el camí d’introduir-se en un
món reservat als
tancament

del

homes.

món

Aquest

literari

també

l’havíem observat amb Víctor Català
(Caterina Albert), que va haver d’amagar
la seva vertadera identitat femenina en
un nom d’home per així poder publicar
llibres. Maria Aurèlia Capmany, però,
signant les seves obres amb nom i
cognoms,

va

començar

la

seva

introducció de la dona a la història amb
el

gènere

epistolar,

tradicionalment

reservat per a les dones. Així va sorgir Cartes Impertinents, un llibre que li
donava la possibilitat de queixar-se, desfogar-se i sincerar-se a través d’una
polifonia de veus de dones de totes les èpoques i ideologies. És la mateixa
Maria Aurèlia qui explica a una de les seves cartes que:
“Des de temps llunyà, des que van aprendre a escriure, les dones es fan
passar les ganes d’escriure escrivint cartes. Els escriptors d’ofici –els
homes– van concloure que les dones han nascut aptes per al gènere
epistolar, com els canaris han nascut aptes per a cantar, dins una gàbia
penjada a la paret d’una galeria de l’Eixampla. La carta permet les
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expansions del cor –les dones són sentimentals–, excusa el desordre –
les dones no tenen capacitat de síntesi–, no cal que les llegeixi ningú, tot
just el destinatari si té prou paciència. En les seves cartes les dones
parlen d’amor. O del que elles creuen que és amor, que de vegades és
política, estètica, sociologia, reduïdes a sentiment.”

Les dones, doncs, comencen a escriure
cartes que potser més endavant es
convertiran en novel·les i així aniran a poc
a poc endinsant-se en el món masculí.
Maria Aurèlia es va convertir en un model
a

seguir

per

escriptores,

tal

a

les
i

futures

com

va

dones
escriure

Montserrat Roig a la revista Cultura l’abril
de l’any 1991:

“Em feies una por horrorosa, perquè eres una senyora que sabia molt, i
que a més fumaves puros, aleshores […] I a més, eres –ja t’ho he dit
moltes vegades– la primera senyora que vaig conèixer que tenia una
opinió pròpia i que, a més a més, la imposava.”

La ciutat de Tarragona, importància i simbolisme
La ciutat de Tarragona, en relació amb Maria Aurèlia és el meu tema d’estudi
en aquest apartat. Maria Aurèlia Capmany va viure en aquesta ciutat d’ençà
que en Jaume Vidal va ser cridat per a exercir de professor en l’incipient
Delegació de Tarragona, una extensió de la Universitat de Barcelona (l’actual,
Universitat Rovira i Virgili). Un cop instal·lats a la ciutat, van comprar un pis al
carrer de les Coques, on actualment, i en record de l’obra i de Maria Aurèlia, es
troba un restaurant que porta per nom “Quim Quima”. Tal i com es va comentar
a la taula rodona celebrada amb motiu de la Tardor Literària on es parlava del
llegat de Vidal-Capmany a la nostra ciutat, Tarragona era cal Jaume i
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Barcelona ca la Maria Aurèlia. No obstant, ella es va adaptar bé a la ciutat i
encara es poden trobar imatges d’ella passejant pels carrers de la ciutat, al seu
pis, o anant amb la compra cap a casa seva. De la ciutat de Tarragona, tenim
constància que adorava anar a “Poetes”, un local de tertúlies situat al carrer
Sant Llorenç, on es parlava de qualsevol tema, tal i com afirma Magí Sunyer, i
que aconseguia relaxar-se i relacionar-se amb els habitants i els estudiants de
la ciutat. Segons diuen aquells que la van conèixer bé, la Maria Aurèlia sempre
tenia les portes de casa seva obertes a tothom, bé fos a Tarragona o
Barcelona, organitzava dinars cada dimarts amb els alumnes d’en Jaume Vidal,
i després parlaven fins tard. Maria Aurèlia ja havia guanyat bastants premis
literaris com per entrar al cercle de les escriptores de renom, quan va venir a
Tarragona, és per aquest motiu, suposo jo, que la van escollir per fer el pregó
de la festa major de Santa tecla l’any 1979. En aquest pregó, i seguint la
temàtica i les reivindicacions de l’autora, ens presenta una crítica al passat i el
record, al mateix temps, de la història:
“ Jo crec que tots tenim dret a la nostra herència, al nostre passat; tenim
dret a escollir allò que és just, perquè del passat hi ha moltes coses
justes, i precisament, perquè ens han amagat el nostre passat i ens l’han
volgut destruir tenim precisament una feina de reconstrucció, de
recuperació d’aquest nostre passat.”

També s’atreveix a criticar l’ajuntament de llavors:
“ I vet aquí que la santa tarragonina se’m presenta en la imatge que hi ha
a la catedral de Tarragona; una imatge en la qual es veu Santa Tecla, en
un bassiol ple de serps; i jo he pensat avui, tot recordant aquesta santa
tan intrèpida, que els nostres ajuntaments s’assemblen una mica a Santa
Tecla, en un bassiol ple de serps.”

Maria Aurèlia Capmany, en el mateix pregó, argumenta perquè troba que Santa
Tecla si visqués en aquella època, seria anomenada com una dona un “bon
tros feminista”:
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“Santa Tecla, segons ens explica la llegenda àuria, era a la finestra quan
va veure passar Sant Pau que anava a predicar; fixeu-vos que us dic que
era a la finestra; això és una cosa molt intrèpida per a una dona; les
dones estaven molt tancades a casa, i sortir a la finestra era ja un gest
d’audàcia [...]”

I continua dient:
“Doncs bé, Santa Tecla era una dona finestrera, va treure el cap a la
finestra, va sortir del clos familiar i va sentir predicar Sant Pau, i li va
agradar, li van agradar les coses que deia Sant Pau, aquelles coses que
parlaven d’una humanitat redimida; i Santa Tecla va decidir sortir de
casa, segon acte audaç de Santa Tecla, i no solament va sortir de casa,
sinó que ens explica la llegenda àuria que per poder passar la vigilància
del porter, que no l’hauria deixada sortir de casa, li va donar la seva capa
de seda, o sigui que Santa Tecla va fer també un altre acte molt
clarament significatiu: es va desprendre d’una exuberant forma de vestir,
va deixar la cap de seda al porter o va sortir sense capa de seda.”

Amb aquests arguments, Maria Aurèlia Capmany deixa ben clar que Santa
Tecla, com les protagonistes dones que ella posa a les seves novel·les, era
una dona que no es conformava amb allò establert, que s’atrevia a sortir al
carrer i a mirar per la finestra, i que per sobre de tot, era capaç de fer qualsevol
cosa per dur a terme els seus objectius i per aconseguir la llibertat tan altament
anhelada. El pregó continua fent el repàs de la vida de la santa fins a la seva
mort martiritzada:
“ Un altre fet de Santa Tecla: se les va enginyar, perquè a més a més
d’intrèpida era molt eixerida, per aconseguir visitar Sant Pau a la presó.
Tota aquesta audàcia de Santa Tecla va portar-la naturalment al martiri, a
les tortures i Santa Tecla en va sortir triomfant.”

Maria Aurèlia Capmany continua el pregó recordant que no hem d’oblidar el
nostre dret a la festa, i que tot i els temps passats han estat durs per un poble
que tenia com a dret i deure el treball, s’havia d’atrevir ara a sortir al carrer i fer
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festa, reivindicar el passat gloriós i tornar-lo a reimplantar. Només d’aquesta
manera, s’aconseguiria acabar amb el martiri i escriure un futur millor.
Una altra de les mostres que trobem de la ciutat de Tarragona dins l’obra de
Maria Aurèlia Capmany, és a la seva novel·la L’altra ciutat on trobem capítols
com: “El pont del diable”, on l’autora explica una excursió de Rosa amb altres
alumnes que li porta molts records, i de la mateixa manera es van introduint
diferents apunts sobre la història de l’aqüeducte; o el capítol del portal, quan
Rosa arriba al que ella anomena l’altra ciutat, que és Tarragona i on ha de
visitar els tiets. És aquí quan recorda els anys passats a la ciutat, abans, durant
i després de la guerra, i es troba en Ramon i amb un flashback, dirigeix la
mirada des del portal de casa de l’home fins vint anys enrere quan esperaven
Robert amb la barca passejant pels “carrers blancs del Serrallo, sorollosos i
bruts.”
Per Maria Aurèlia, Tarragona es va convertir en
una ciutat que la va acollir amb els braços oberts, i
ara, després de veure tota la seva obra i també la
de la seva parella, Jaume Vidal, crec que tots els
tarragonins

hauríem

d’estar

orgullosos

que

aquesta gran escriptora i la seva parella hagin
format part de la vida cultural, social i educativa de
la ciutat i ens hagin deixat en el nostre servei el
seu llegat, guardat actualment a la biblioteca del
Campus Catalunya de la Universitat Rovira i
Virgili. Sens dubte, tots els alumnes d’en Jaume Vidal i tots aquells que eren
escollits per entrar al pis i a la vida de Maria Aurèlia i participar o bé en les
tertúlies de Poetes o en els dinars a la casa del carrer de les coques, deuen
sentir-se realment contents d’haver pogut formar part de l’etapa de Maria
Aurèlia i Jaume Vidal a la ciutat de Tarragona.
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La figura del mar en la seva obra
Aquest és un altre dels elements i les imatges recurrents en l’obra de Maria
Aurèlia Capmany. De fet, i recordant les seves memòries, l’autora sempre va
viure en llocs on hi havia mar, tal i com diu Albert Basart, de qui Maria Aurèlia
era la tia àvia, al reportatge homenatge que va dur a terme Televisió de
Catalunya (tv3):
“ A la Maria Aurèlia li agradava molt el mar. De petita venia al trencaones,
pujava a la golondrina, i anava a casa del seu avi, a Canet, a la platja.
Sempre li va agradar molt nedar. Ja de gran va viure sempre a prop del
mar. A Mallorca, a passar els estius. A Tarragona, on va viure un temps.
Crec que la Maria Aurèlia tenia passió pel mar.”

Les seves residències, tal i com diu Albert Basart, van ser sempre a prop del
mar, a Barcelona, on va néixer i va viure més temps, a Tarragona, a la casa de
l’avi a Canet, a Mallorca, on estiuejava a la casa que Vidal tenia a la seva terra
natal...
La passió de Maria Aurèlia pel mar, la descriu amb una anècdota familiar Anna
Capmany, neboda de l’autora que va explicar al mateix programa de televisió:
“A Vilanova, una nit que hi havia lluna plena i estava esplèndida la platja,
hi havia un reflex de la lluna al mig del mar i la Maria Aurèlia se n’hi va
anar, i es va plantar al mig del reflex de la lluna. La meva mare, que és
de terra endins, això sempre ens ho explicava: “I la tia se’n va anar
nedant fins allà al mig del reflex i es va quedar allà al mig plantada,
saludant”, com una cosa quasi bé màgica.”

La imatge del mar aporta sempre a totes les novel·les o fragments on
s’introdueix, positivitat. El mar simbolitza un horitzó obert, una nova esperança
o una fugida cap a quelcom millor.
Aquesta imatge la trobem a L’altra ciutat, quan la professora Rosa porta els
seus alumnes a veure el mar i les muralles de Tarragona, dos dels elements
destacats per l’autora del patrimoni cultural de la ciutat:
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“

-

Senyoreta! I que és bonic el mar!

El mar era el mateix. El mar no canvia, Només que ara hi havia un llarga
franja oliosa; tot al llarg de la costa, l’escuma bruta es rebolcava sobre la
sorra molla.
- Què li sembla?- havia dit el director.
[...] Ningú no assumia aquest lloc. Però, ara, ell no feia aquest discurs
preliminar, sinó que exposava, ja , un itinerari.
- ... la volta a la muralla; a les onze, a la catedral; oirem missa de
passada. Continuarem el passeig per la muralla... Què li sembla?
Assentí de nou i somrigué. Se li havia encomanat el somriure amable que
ell li oferia.
Una de les noies se li penjà al braç.
- Tindrem temps de banyar-nos, oi, senyoreta?
- Potser sí.
[...]
- Després quan anem a dinar, podrà fer la visita als seus parents. Si
molt convé la conviden- I rigué.
- Miri, senyoreta, cap allí deu haver-hi les casetes dels banys.
La noia allargava el braç de cara al mar, d’esquena a la muralla.
- Aquests carreus, immensos, pertanyen a la muralla ibera; sobre ella
construïren els romans.
- Quants anys diu que fa?
- Més de dos mil anys.
- Dos mil anys!- digué la noia, i s’acostà amb unció a la pedra i
l’observà com si volgués descobrir algun secret, i amb els dits flonjos,
bruns, d’ungles poc polides, acaricià la superfície venerable. Una
sargantana va esquitllar-se per un forat, i ella retirà la mà, espantada.
“Dos mil anys - pensà Rosa -. Vint anys!”
- Senyoreta! El mar! Que bonic és el mar! ”

Amb aquest fragment, ens adonem que tant Rosa com l’autora van estimar
Tarragona i que tot el patrimoni i el mar eren un gran símbol per a totes dues i
per a la seva vida i el record.
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Anàlisi del conte Àngela i els vuit mil policies, inclòs dins del seu recull
de contes Coses i noses.
Es tracta d’un conte amb títol amb significació literal ja que fa referència
a un mite que es desenvolupa al llarg de la narració i té com a protagonista
Àngela. És un conte que pot ser llegit independentment del conjunt de relats,
però que manté, com quasi bé sempre en l’obra de Maria Aurèlia Capmany,
una dona com a protagonista.
La trama s’estructura en dues parts:
A l’inici, l’autora ens presenta una escena familiar on una àvia
arqueòloga vol explicar a la seva néta mites de la “civilització monstruosa”. A
aquest fet, s’oposen els pares de la nena, que la consideren molt petita per
haver d’escoltar “històries de por”. No obstant, l’àvia explica i la néta sembla
molt interessada en la història que li narra. L’àvia, com si es trobés en un
auditori, projecta la seva veu per començar la narració tot explicant què havia
manat fer Creont per enxampar Àngela: havia fet penjar per tota la ciutat un
cartell on tothom podia saber el pes, l’alçada, el color de pell i d’ulls i els anys
de la jove Àngela, amb unes lletres ben grosses on posava: ARMADA I
PERILLOSA.
Aquesta pobra noia va ser detinguda a Nova York, a causa de la por del
dictador a la intel·ligència d’ella. Creont va manar als seus vuit mil policies, ve
d’aquí el nom del mite, tancar Àngela en una presó sota terra perquè ningú no
pogués veure la seva bellesa. Àngela era mestra de Filosofia, i vivia d’acord
amb els seus pensaments, fet que molestava extremadament Creont, que com
a bon dictador no deixava cap més corrent de pensament que la de la seva
“justícia”. Àngela no era una dona conformista, d’aquelles, que assumint a la
perfecció el seu paper de dona, vivia esclavitzada a casa, a la cuina i oferint tot
tipus de servei al seu home. Creont no podia ni volia deixar que una dona li
passés per sobre, és per això que la va fer detenir, i, a causa de la seva poca
intel·ligència, un dia que es disposava a demostrar el seu poder davant
d’Àngela, tot burlant-se que ja ningú podria veure la seva bellesa, i per tant, no
la podrien imitar en el seu desig de ser una dona lliure, ella va contraatacar, tot
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dient que ara tothom ho sabria gràcies als cartells que havia penjat per tot el
regne. Ben aviat, Creont comprèn que el fet de ser bella i negra, és un crit de
revolució, contra ell. Els ciutadans, representants en aquest cas per Àngela,
estan cansats del poder autoritari del dictador, de la seva veritat, justícia,
bondat, honradesa i decència, que no són més que un autoritarisme que només
vetlla pel seu propi benestar i per aquells que creuen firmament amb ell.
Aquestes paraules, que semblaven tan bones en un principi, les aprenia a la
universitat, controlada per les seves mans, com si tot fos un joc del que ell n’és
el comandament, que mou les tropes i tothom quan i com vol. Àngela, va
acabar confessant-se com a conductora de la societat cap a un món on els
jutges fossin la justícia, i no la seva pròpia. És per aquest motiu, que Creont va
apagar la seva bellesa per sempre en la fosca de la nit.
Al final, torna a parlar un dels pares de la néta, que reitera la seva
negació al mite d’Àngela. L’àvia explica que té un sentit moralitzador, ja que no
creu que en un temps passat pogués haver racisme, dictadures, injustícies o
presons, ni molt menys, que sigui possible prendre al peu de la lletra el seu
color de pell, ja que existeixen altres mites dels “rojos”, que de ben segur, no
tenien la pell roja. Per tant, podem dir que trobem una història dins d’una altra
ja que primer ens presenta l’àvia i la néta amb la desaprovació dels pares i
després el mite.
La idea principal de l’argument se centra en la llibertat dels homes i en
especial, de la dona. Aquest conte està escrit al 1974, una època de final
franquista, un any abans de la mort del dictador. La societat espanyola ha
viscut moments de guerra i temor per la dictadura. Durant el règim, la població
no tenia llibertat, i molts eren perseguits per heretges, com Àngela al mite. La
repressió era notable en molts àmbits, un d’ells era el de la universitat, fet que
també tracta aquest mite, ja que a causa de la censura, s’explicava només allò
que convenia al règim i que assegurava que cap estudiant amb mentalitat
diferent a la nacionalista, ni cap idea revolucionària entrés a les aules dels
futurs treballadors del país. Aquesta censura també va ser notable en les
publicacions de llibres, com exemple tenim també la pròpia autora del conte,
Maria Aurèlia Capmany, que va haver de veure com algunes de les seves
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obres es guardaven per ser publicades en desitjats temps millors. Aquest mite
fa referència també, de manera incrèdula per part del pare, a l’existència de
grups dins de la societat, que la dividien, majoritàriament, en republicans (rojos)
o nacionalistes. Desgraciadament, aquesta divisió no va ser un mite al nostre
país, ja que durant molts anys, la societat va tenir dues tendències molt
oposades entre elles, i això va comportar grans pèrdues, no tan sols materials,
al costat republicà ja que van ser els valents que anaren contra el règim.
Es tracta d’un conte escrit en prosa, per tant, té una relació més estreta
amb el conte literari. Com a subclassificació, podem dir que és un conte de
tradició popular, ja que és un mite, i tal i com s’expressa en el mateix relat,
passa de pares a fills, o en aquest cas, de l’àvia a la néta.
Els personatges principals són majoritàriament dos Àngela i Creont.
-

Àngela: És una dona liberal, amb idees pròpies i molt contràries a les del
règim establert pel dictador. És envejada i coaccionada per fer-la canviar
d’opinió però ella és ferma en les seves conviccions i no considera cap
error ser una dona intel·ligent.

-

Creont: El dictador, un home que vol imposar la seva manera de veure i
entendre el món a tot un poble, creient que allò que ell fa és el millor.
Diu tenir les tres gràcies més importants per ser millor que qualsevol
altre però en realitat és un home poruc de la intel·ligència femenina i
com poden aquestes portar la seva vida i ser capaces de posar tot un
poble en contra seu.

Com a personatges secundaris i fil conductor del mite trobem l’àvia, la néta i els
seus pares.
-

L’àvia: Arqueòloga de professió, pretén ensenyar un mite sobre la
civilització antiga, que és perfectament aplicable a la situació espanyola
que s’havia viscut durant l’època franquista. Considera que és
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impossible que a la societat del moment i la futura es puguin donar
situacions d’aquest tipus.
-

La néta: Escolta amb devoció la seva àvia. No sap ben bé tota la realitat
del mite. Tot i que no s’especifica l’edat, considerem que és molt petita ja
que l’autora no la fa aparèixer en cap moment ni li dóna veu ni
pensament. És solament el fil conductor.

-

Els pares: S’oposen que la seva filla escolti el mite. Consideren que la
realitat que s’exposa és massa dura per a què sigui escoltada per una
nena petita.

Són, per tant, personatges plans, ja que cap dels seus trets canvia durant la
narració, és a dir, estan definits des de l’inici. Els seus pensaments són iguals
al principi i al final.
Els personatges d’Àngela i Creont són nuclears, ja que representen el
protagonista i antagonista. I l’àvia, la néta i els pares són personatges fugaços,
ja que apareixen en un moment determinat, fan un paper episòdic i molt
secundari i no intervenen en el desenvolupament de la història principal.
Predomina un sentiment de violència i d’angoixa, amb un to idealitzant i
moralitzant, ja que dóna una altra visió sobre el món. Àngela no està disposada
a viure amb la injustícia i es rebel·la. És una dona que viu d’acord als seus
pensaments.
És una acció externa ja que mostra la lluita entre dos personatges. Té
una estructura estàndard, formada per la introducció, nus i desenllaç. A la
introducció, l’àvia explica als pares de la néta que vol narrar aquest mite. El nus
tracta la història principal, el mite, la descripció d’Àngela, Creont, com ens
presenta l’autora els dos personatges. I el desenllaç on l’àvia deixa intuir la
idea moralitzant del text i planteja la qüestió del color de la pell com a símbol de
condició política o social.
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El desenllaç és tancat, ja que ens demostra el patiment d’un ciutadà per
aconseguir la llibertat dels homes. És un narrador en tercera persona o d’estil
indirecte lliure, ja que la història és contada amb les paraules de cada
personatge, de tal manera que el camp de visió està reduït a ell o ella. Trobem
una contraposició constant entre el bé i el mal. El primer està representat per
Àngela, una dona que lluita per la justicia, i el segon el trobem en la figura de
Creont, el dictador que vol imposar les seves lleis. Maria Aurèlia Capmany ens
deixa ben clar amb les descripcions de cada personatge aquesta idea, ja que
caracteritza el dictador com un ésser lleig, petit i vell i a Àngela com a una dona
de gran bellesa i ideals.
La utilització del personatge principal anomenat Creont, el podem
considerar un paral·lelisme amb l’obra de Salvador Espriu (1913-1985
Barcelona), Antígona (d’un original grec de Sòfocles basat en la mitologia
grega, amb el mateix nom). Salvador Espriu va ser un gran amic i admirat per
part de Maria Aurèlia Capmany, que el considerava el més gran poeta en
llengua catalana. A l’obra del poeta d’Arenys de Mar, es tracta també el tema
de l’alliberació de la dona en una època on mana un dictador Creont. Aquesta
temàtica, i el fet que Antígona fos publicada l’any 1955 en plena etapa de
censura per part del govern nacional, va estar relacionada amb el franquisme, i
amb la figura de Creont com a Franco i Antígona com a símbol del poble. Així,
podem considerar aquest mite relacionat també amb l’arqueologia, tret d’unió
amb Espriu per la seva dedicació, com un clar exemple de les ressonàncies
espriuanes en l’obra de Maria Aurèlia Capmany.
Per tant, i com a conclusió, podríem utilitzar com a resum del mite
d’Àngela i els vuit mil policies, les paraules que Maria Aurèlia Capmany va
escriure al final de la carta “D’una feminista de 1911 a Teresa, la ben plantada”,
del seu llibre Cartes Impertinents, on, com a símbol

d’ideals i de justícia,

l’autora escriu:
“La llegenda grega ens explica que una noia va alçar la veu contra el
dictador reclamant justícia. I el dictador, que es deia Creont, la va
condemnar a mort i va dir que tot allò que deia la noia no eren coses
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pròpies d’una dona, que la feina de la dona era filar i parir fills. La noia,
que es deia Antígona, va acceptar la mort amb orgull i ha quedat com a
símbol de l’anhel de justícia.”

Aquest resum és també vàlid pel mite d’Àngela ja que tot i utilitzar el nom
d’Antígona, se sap de l’estreta relació entre Salvador Espriu i Maria Aurèlia i la
influència d’aquest sobre la literatura de l’autora, fet comentat anteriorment.
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Conclusió
Amb aquest treball de recerca i després de llegir la vida de Maria Aurèlia
a través del seu recull de memòries: Això era i no era i Mala memòria, i l’obra
amb el posterior anàlisi de Cartes Impertinents, Coses i Noses i fragments de
Betúlia, i L’altra ciutat; puc concloure que Maria Aurèlia Capmany va ser una
DONA, ho poso en majúscula ja que crec que va ser una gran dona, que no
veia simplement les coses que s’havien de canviar o de millorar, sinó que en
prenia partit i intentava canviar-les. Amb la seva vida i la seva obra va canviar
la mirada de molts en una època que li va tocar viure bastant dura, i que la va
marcar profundament. El fet d’anar llaurant cada cop més una filosofia de vida
crítica i compromesa amb l’entorn fa que la seva obra es converteixi en un
reflex de la història i del compromís amb la dona, la llengua i la cultura del seu
país, la qual creia que s’anava perdent cada cop més i s’havia de recuperar. En
tots els llocs on va estar i tots els qui la van conèixer tenen un gran record
d’una autora i una dona que de ben segur no deixava indiferent a ningú. Així
trobem que per exemple en Guillem-Jordi Graells, diu que : “ La Maria Aurèlia
és una de les grans personalitats, més fascinants, més atractives, més
singulars, més poc convencionals, menys usuals, menys previsibles que ha
donat aquest país en la segona meitat del segle XX.” O Pilar Aymerich quan
diu: “ La primera vegada que vaig veure la Maria Aurèlia, anava tota vestida de
negre, amb una faldilla de tubo i uns talons d’agulla molt alts. Portava un gran
medalló i fumava puros. I vaig tenir consciència que, per primera vegada,
estava davant d’una dona lliure.” O quan la recorden els seus companys i
també alumnes del batxillerat del Institut-Escola: “ La Maria Aurèlia Capmany
era molt moguda, era divertida i era dinàmica. Era un belluguet, en una
paraula.”

Declaracions en cursiva extretes del documental: Maria Aurèlia Capmany, una dona
lliure en homenatge a l’autora i emès per tv3 l’any 2004.
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Maria Aurèlia Capmany va ser per sobre de tot una dona progressista, model
de la dona que hi havia abans del franquisme. Estava des de ben petita
interessada per les lletres, el seu pare, folklorista de reconegut prestigi, com el
seu avi, li van inculcar aquest sentiment.
Els seus companys del Institut-Escola recorden com anècdota que: “Una
vegada, un dels professors de literatura ens va dir que féssim una llista de tot lo
que havíem llegit i ella ens va deixar impressionats, perquè va ser una literatura
completa, ho havia llegit tot.”
Tal i com ja han dit Guillem-Jordi Graells i Pilar Aymerich, Maria Aurèlia
Capmany va ser una dona que mai no deixava indiferent. Amb la seva
presència i el seu característic puro amb el qual la veiem a les fotografies,
quedava ben plasmat que poc li importava el que els altres poguessin pensar
d’ella, que feia allò que desitjava. Així, en la seva vida, trobem molts
trencaments com el fet de parlar sempre en català tot i ser professora en època
franquista, el fet d’estar ajuntada amb Jaume Vidal Alcover i no estar casada ni
creure en aquest contracte de vida matrimonial, o el fet de publicar un conte
com el d’Àngela i els vuit mil policies, amb ideologia antifranquista amagada,
per poder passar la censura que prohibia editar un llibre que fos un atemptat
contra el règim i pogués fer una revolta per part del poble, basant-se en l’obra
Antígona del seu amic i admirat Salvador Espriu.
Maria Aurèlia Capmany va ser per sobre tot una dona polifacètica ja que en la
seva vida es va involucrar amb diversos mitjans de cultura: va ser actriu,
escriptora, directora i política. Sens dubte, aquella per la que se la recordarà
més és la d’escriptora ja que va aconseguir plasmar en lletres tots els seus
pensaments i inquietuds i mobilitzar a tota una generació i ser model a seguir
per altres escriptors que la van succeir. Va lluitar amb les seves armes, la
literatura, per aconseguir solucions concretes tal i com diu a l’entrevista
Montserrat Roig - Maria Aurèlia Capmany l’any 1977:
“Això va ser un trencament ferotge. Nosaltres hem parlat poc de la
guerra, però va ser molt dolorosa. I havent estat educats per a un món
democràtic, liberal, respectuós amb les idees de tothom, i trobar-se amb
la crisi de la guerra i de la postguerra va ser molt dolorós per nosaltres.
[...] En fi, amb l’onada franquista desapareixia el meu país, desapareixien
les lleis que m’havien fet tal com jo era, desapareixia la meva llengua,
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desapareixia tot, pràcticament tot. I per tant, des del punt de vista com a
dona, significava el decantament a tota gestió directa de la vida social.
[...] Molt aviat em vaig adonar que jo no podia lluitar de front. És a dir, jo
no tenia forces per oposar-me a tota una derrota col·lectiva de poble i de
classe social. Per tant, havia de lluitar amb les armes que jo tenia en mà,
i vaig procurar lluitar amb les armes que jo tenia en mà, a poc a poc,
lentament, adaptant-me cada dia i en cada circumstància, tractant de
trobar unes sortides concretes en cada moment.”

Aquesta lluita per la dona lliure i amb capacitat de decisió en tots els aspectes
de la seva vida, bé fos exteriorment o interior, la va deixar de costat ens els
primers anys d’estar amb en Jaume Vidal, quan ella es va col·locar un monyo
perquè a ell li agradaven les dones pentinades d’aquesta manera.
Aquesta anècdota en la explica Montserrat Palau:
“ Ella es va colar molt pel Jaume, i la Maria Aurèlia sempre explicava
com, al començament d’estar amb el Jaume, ella s’havia de posar
monyo, perquè al Jaume li agradaven molt els monyos.”

Aquest fet, que podria passar per alt qualsevol, ofenia profundament les seves
amigues, com Maria Martínez que va dir a l’autora després de veure com als
seus cinquanta anys renunciava al seu pentinat de sempre:
“I jo li vaig dir: “Mira doncs a mi no m’agrada gens veure’t així, no
m’agrada veure’t amb monyo, no m’agrada veure’t d’aquesta manera.
Veig que estàs en un moment com de dimissió personal amb coses de
tipus personal, i no m’agrada, no m’agrada gens.” I em va dir tot d’una: “
Tu me’l tallaries, el monyo?” Li vaig dir: “Ara mateix, si vols.” I així hi vam
fer.”

Declaracions en cursiva extretes del documental: Maria Aurèlia Capmany, una dona
lliure en homenatge a l’autora i emès per tv3 l’any 2004.
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Per tant, i com a conclusió, podria dir que l’obra de Maria Aurèlia Capmany és
un atractiu a redescobrir per la societat actual, sobretot de Tarragona i
Barcelona, dues ciutats que porten inscrit el seu nom. Per a mi, ha estat tot un
descobriment veure i entendre amb les lletres dels seus llibres com veia la
dona en la societat franquista i de posterior postguerra, i a través de les seves
memòries, poder descobrir la vida d’una autora diferent, autèntica i sobretot
compromesa amb allò que creia, el país, la cultura i la dona. Va lluitar fins el
final per demostrar les capacitats de la dona, per fer front a les restriccions que
el govern franquista havia sentenciat per Catalunya i per recuperar tot el que
ens havien tret de la nostra cultura. Demostrà que era una vertadera ciutadana
catalana i que va resistir tot tipus d’atacs a allò que havia cregut fermament des
de ben jove. Actualment i tot i que les coses han millorat molt d’ençà la
literatura i la dona que presenta Maria Aurèlia Capmany, trobo que faria falta
una altra dona feminista i combativa per la causa com l’autora per acabar
d’aconseguir totes les millores que les dones ens mereixem i per lluitar com ella
per la cultura, la llengua i la història d’aquest país nostre, Catalunya. Després
d’elaborar aquest treball em sento una mica més dona ja que la seva obra
m’ha ensenyat a mirar la vida amb ulls més crítics i a seguir amb la tasca de
ser una dona feliç, sense fixar-nos en els aspectes superficials de la desitjada
llibertat i a vetllar per les millores reals i necessàries. A més, com ja he
comentat altres vegades a la meva tutora i als companys, m’hauria agradat
profundament haver conegut aquesta autora tan particular i poder mantenir
amb ella llargues xerrades sobre les nostres visions de la dona i del món. En
definitiva, m’hauria haver format part del seu grup escollit d’estudiants
universitaris de la classe d’en Jaume Vidal Alcover i haver pogut conèixer la
parella i tot el seu món literari i personal.
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Referències a les fotografies, per ordre d’aparició:
1. Maria Aurèlia Capmany reflexionant i mirant l’horitzó.
2. Representació satírica de tots els compromisos de la dona vers la
societat.
3. Maria Aurèlia Capmany, dona escriptora.
4. Maria Aurèlia Capmany, dona compromesa amb la memòria històrica.
5. Maria Aurèlia Capmany, una dona que escriu.
6. Maria Aurèlia Capmany amb Montserrat Roig.
7. Maria Aurèlia Capmany a la platja, pentinant-se.
8. Maria Aurèlia Capmany de jove, a la seva infantesa.
9. Maria Aurèlia Capmany amb el seu germà Jordi.
10. L’avi Sebastià Farnés amb Maria Aurèlia Capmany i el seu germà Jordi.
11. Maria Aurèlia Capmany amb Salvador Espriu en una de les moltes
tertúlies que organitzaven.
12. Maria Aurèlia Capmany, actriu.
13. Maria Aurèlia Capmany amb Pasqual Maragall, tots dos membres del
PSC.
14. Maria Aurèlia Capmany amb la seva parella Jaume Vidal Alcover.
15. Magí Sunyer a les muralles de Tarragona.
16. Maria Aurèlia Capmany, Jaume Vidal Alcover, Magí Sunyer i GuillemJordi Graells parlant.
17. Primer pla de Josep Anton Codina.
18. Mercè Vilaret a la sala de control de Televisió Espanyola.
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Biografia

Maria Aurèlia Capmany i Farnés va néixer el 3
d’Agost de 1918 en un pis de la Ronda de Sant Pere
de Barcelona, propietat de l’avi Farnés, i que en el
moment del part, van presenciar les tietes, Julita i
Mercè, i òbviament, els pares. Va ser registrada al
jutjat amb els noms de: María Aurèlia, Rosa i
Mercedes. Filla d’Aureli Capmany i Maria Farnés, va
passar la major part de la seva vida a la rebotiga a la
Rambla de les Flors n. 11, entre el carrer de la
Petxina i el carrer de l’Hospital. El seu nom va resultar ser la unió perfecta dels
noms dels seus pares, pels quals ella sentia admiració. Aquest amor era tal que
hi va haver un moment a la seva vida en què es va plantejar què seria d’ella si
els seus pares no haguessin estat aquests ni tingués la vida que tenia. Aquest
pensament, li produïa un neguit molt gran. Tot i la diferència d’edat existent
entre els pares de l’autora en el moment del casament, Maria era vint anys
menor que Aureli, la parella es va mantenir unida a pesar del fort caràcter de
Maria, filla de Sebastià Farnés, i les baralles pròpies de tots els matrimonis. La
mare estava ben orgullosa d’haver-se casat i regentat la botiga de l’Aureli a la
Rambla de les Flors. D’aquest caràcter agressiu, en tenim constància en el
llibre Mala memòria, que anys desprès, el 1989, va escriure la seva filla:
“ Ara veig - deia la mare- , en Fulano de Tal no em saluda.
-Però, ¿com vols que et saludi, mare, si l’altre dia li vas dir imbècil?
- És que jo no li vaig dir per ofendre’l, l’hi vaig dir perquè ho és! ”

També, i en el mateix llibre podem apreciar

l’orgull que sentia per ser la

senyora Capmany:
“ I ella feia de botiguera amb convicció i orgull, car tenia el costum de no
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penedir-se de res, però al mateix temps establia distàncies i, si a algú se li
acudia dirigir-se-li en el més pur estil menestral, dient-li:
-Escolti senyora Maria...
Li contestava:
-La senyora Maria és la meva sogra. Jo sóc la senyora Capmany. ”

El seu pare, Aureli Capmany, fou un destacat folklorista de formació
autodidacta.

S’interessà

vivament

en

l’estudi

dels

costums

catalans,

especialment per les rondalles, les cançons i les danses populars, i va escriure
diverses obres seguint aquestes recerques. L’avi, Pau Capmany li va posar
aquest nom al seu fill basant-se en la seva novel·la preferida: El misterio de las
sectas secretas o el fracmasón proscrito. En el primer llibre de memòries de la
seva filla, anomena un record del seu pare, una imatge. Aquesta imatge és la
del seu pare ensenyant a un grup de noies, a l’Institut Feminal, ajagudes al
terra i mirant-lo fixament.
L’any 1920 va néixer el seu germà
Jordi.
Des de ben petita va créixer envoltada
de llibres i de gent lletraferida. Recorda les
tertúlies que s’organitzaven a la rebotiga.
Sempre havia tingut neguit per racionar tot allò
que succeïa a la seva vida. Va aprendre ràpid
a parlar, volia esdevenir persona racional
aviat, sortir de la infantesa per deixar enrere
els sentits:

“ Tot havia de ser dit i per tant pensat i per tant raonat: com si la raó fos
l’impuls que m’obligava a néixer... i jo arribés a aquest món enraonant
encara que no posseís totes les paraules. Aquell per què, per què
reiteratiu dels infants era la meva arma, enraonar, és a dir, encadenar
pensaments. ”
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Recorda quan era petita i anava amb el seu germà Jordi i amb una
senyora que els passava a buscar cada matí, cap a l’escola, anys després se
sent molt orgullosa de pertànyer a la generació que anava caminant a l’escola,
en aquest cas, privada. En aquest tipus d’escoles, volien ensenyar sense
presses i, fins i tot, explica que la renyaven per voler aprendre ràpid i per llegir
tant pel seu compte. Mai no havia estat una bona estudiant, sobretot quan
havia de cursar les classes en castellà, ja que s’havia prohibit el català com a
llengua vehicular a les escoles per culpa del franquisme. No sabia gaire
ortografia i això li feia patir molts càstigs. A l’edat de 9 anys la van portar a
l’ Institut Feminal, i segons ells, aquell va ser el pitjor any de la seva vida. Els
pares havien decidit canviar d’escola Maria Aurèlia ja que el seu pare treballava
com a professor allà.
“ (L’institut Feminal) formava part d’aquell moviment de prudent
feminisme que es proposava dotar les dones de la Nova Barcelona d’un
cert bagatge intel·lectual que les alliberés de la seva ancestral
ignorància.”

L’escola es trobava al carrer Comtal i mentre hi anava, l’autora desitjava
que l’atropellés un cotxe per així despertar l’interès d’aquells que volia que
l’estimessin. Els constants errors que cometia a les aules, i les seves
rebel·lions van acabar per forçar la seva expulsió del centre, després de grans
vexacions segons l’opinió en aquell moment de la nena Maria Aurèlia.
Aquests càstigs consistien, per exemple, en si es deixava un dia els
deures a casa, la feien passejar tot el dia pel col·legi amb la llibreta lligada al
cap com si fos un barret.
Aquest gran fracàs va desencadenar una forta timidesa en l’autora que
la va acompanyar tota la vida, al contrari del que la gent podia pensar quan la
veia passejant tranquil·la per la ciutat. Com a anècdota explica la reacció que
tenia quan algú elogiava la seva obra:
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“ En Jaume es parteix de riure veient la cara que faig quan una persona
desconeguda m’atura per dir-me que em té simpatia i que llegeix els
meus llibres. M’afalaga que m’ho diguin, però no sé on posar les mans
quan m’ho diuen i miro al meu entorn, per si algú em pot ajudar.”

L’any 1926 va fer la comunió. La seva família no era religiosa, sols l’àvia
per part del pare que sempre tenia i lloava una figureta del nen Jesús que la
Maria Farnés detestava i que va ser destrossada per part dels nacionals.
L’any 1934 va morir el seu avi,
Sebastià Farnés al qual la seva néta
estimava molt i considerava com un
exemple vivent de perfecció. Un dels
fets pel que l’estimava tant era
perquè

recordava

els

estius

meravellosos que passava a la casa
que tenia a Canet de Mar, un lloc que
per a l’autora era fet a la seva mida.
Era el seu refugi, allà passava el temps amb les seves tietes, Julita i Mercè i es
fixava en elles per construir el seu model de dona perfecta, en especial en la
figura de Mercè:
“ La tieta Mercè era un model d’aquelles donetes que havia produït,
dintre la classe mitjana barcelonina, un incipient i cautelós feminisme.
Havia estudiat el batxillerat, després la carrera de bibliotecària, era
directora de la Biblioteca de Canet i sabia nedar. Jo l’admirava tant que
aspirava a ser amb el temps exactament igual que la tieta Mercè”

El fracàs de l’Institut Feminal va portar els seus pares a canviar d’escola
Maria Aurèlia i portar-la a l’incipient Institut-Escola, segons ella: Una escola
com no n’hi ha hagut cap altra. El primer dia, va ser escollida pel director,
Josep Estalella i Graells, qui, després de parlar una estona amb l’autora i
descobrir que aquesta tenia amplis coneixements en moltes matèries, sobretot
en història, va decidir incloure en la nova escola aquella noieta. Allà va cursar
el batxillerat i a l’últim curs (1936-1937), va formar el grup SEBA(Societat
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d’Escriptors Bons Antifeixistes), amb altres companys de l’Institut, tant de
ciències com de lletres, que compartien el desig d’escriure. A partir d’aquell
any, l’Institut-Escola va aconseguir un gran èxit i al 1937, Maria Aurèlia va
obtenir el títol de Batxiller i va decidir-se per estudiar Filosofia i Lletres a la
Universitat de Barcelona. Mentre estudiava, es va retrobar amb un antic
professor de l’Institut-Escola que es va indignar pel fet que hagués escollit
aquella carrera i no l’escriptura, plena d’arguments, basant-se en el seu ferm
interès per la lectura. A aquesta acusació, l’autora li va respondre amb una
frase ben filosòfica:
“ El pensament és una altra cosa, [...] és com una sola història, amb un
sol argument, amb un sol punt d’arribada.”

En el terreny amorós, recorda sobretot els estius de 1937 i 1939, anomena dos
amors com els més importants en la seva etapa de joventut, “C” i “A”. A Maria
Aurèlia, mai no li havia agradat la paraula “nòvio”, per ella eren relacions,
persones amb qui estava a gust. El primer estiu, va provar l’experiència de tenir
fillols, nois que havien marxat a l’exèrcit, i amb els que les noies s’escrivien
cartes.
Ella tenia un fillol que estava a l’aviació, on feien el servei normalment
els més rics, quan aquest venia a Barcelona, li portava menjar, que en aquell
temps escassejava per la guerra d’Espanya.
L’any 1939 va tenir una relació molt curta amb un home que ja tenia la
vida feta, gaudia d’una bona economia i com deia l’autora, era un home que
volia el matrimoni, i pels pocs recursos dels que disposava l’autora a casa
seva, no es van poder casar. Durant el curs 1939-1940

es va tornar a

enamorar, en aquest cas, d’un noi extremadament religiós i molt contrari als
pensaments de Maria Aurèlia, ja que ella no creia en Déu, era “rojoseparatista”. No obstant, sense saber com, formaven una bona parella i
estaven molt bé junts.
Abans d’acabar la facultat, i en plena guerra, la família Capmany-Farnés
va veure com la seva economia anava disminuint, la cistelleria ja no tenia
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solvència, al pare, Aureli Capmany, ja no el cridaven per entrevistes ni
publicava llibres. Sol comptaven amb el sou del pare, la mare ja no donava
classes i el seu germà Jordi havia marxat a fer el servei militar, “la mili”.
Maria Aurèlia, per poder afrontar aquesta situació, decideix muntar un taller de
gravat de vidre, aquest nou petit establiment, aconsegueix clientela, i ella es
segueix formant a la universitat. A les seves memòries recorda una
manifestació franquista on tots cridaven: “Fran-co”, i uns amics seus i ella
cridaven: “Ca-bró”, una mostra més del caràcter inconformista de l’autora.
L’any següent aconsegueix la llicenciatura en Filosofia i Lletres i accepta
molts treballs, tal i com narra al seu llibre Mala memòria:
“Com la majoria de la gent que surt de la facultat...vaig anar acceptant
classes de filosofia i també de literatura, naturalment, i fins i tot de llatí
(quina barra!)”

Va ser en aquesta època quan va acceptar treballar a Colegio Municipal
de Enseñanza Media Albéniz de Badalona, fins l’any 1953. Al col·legi Isabel de
Villena de Barcelona fins al curs 1964-65, donant docència de filosofia, llengües
francesa i espanyola, així com danses populars, seguint els ensenyaments del
seu pare. Com a dada diferencial, podem afegir que tal i com ella afirma en el
seu recull de memòries, donava les classes en català, ja que creia que era una
llengua que no es podia perdre tot i estar sota el règim franquista. És també en
aquesta època de la seva vida, quan comença a escriure.
L’any 1947 aconsegueix ser finalista del premi Joanot Martorell amb la
novel·la Necessitem morir. Un any més tard, guanya el premi amb La pluja als
vidres, que no es publicà per culpa de la censura, fins l’any 1963. Amb els
alumnes de l’Insititut Albèniz, funda l’Agrupació de Teatre Experimental
“Tespis”, del qual l’autora redacta el manifest(2).
(2)

Vegeu annex.
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Aquest és el primer contacte de l’autora amb el teatre. Amb el grup
Tespis, representaran, entre d’altres, Escaleras, de Ramón Gómez de la Serna.
Al 1951, va participar per primera vegada com actriu al projecte de l’Amàlia
Timeo de representar Primera història d’Esther de Salvador Espriu, al Teatre
Francès, juntament amb Jordi Sarsanedas, Rosa Leveroni, Joan Oliver i Pau
Verrié.
L’any 1955 publica la novel·la L’altra
ciutat,

escrita,

segons

l’autora,

per

agradar al poeta de Sinera, Salvador
Espriu que s’havia convertit en un gran
amic per l’autora barcelonina d’ençà la
nominació als premis Joanot Martorell.
Ell

es

va

encarregar

de

fer

les

correccions pertinents de la novel·la i la
va ajudar a escriure-la.

El 1958 funda l’Escola D’Art Dramàtic
Adrià Gual, amb Ricard Salvat, on exerceix
de professora, fa d'actriu, de directora i de
traductora. Aquest grup va representar
moltes obres, però tenien un èxit reduït
degut a la censura. Una de les obres que
van representar, va ser una adaptació
teatral de El desert dels dies, de Maria
Aurèlia Capmany. Amb aquesta obra,
Joan Oliver, acusa als fundadors de l’Adrià
Gual de crear el grup per portar a escena
obres seves. L’any següent, se’n va
representar una de Ricard Salvat.
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Durant tots aquests anys, segueix publicant obres i representant altres
amb el seu grup de teatre. Destaca en el seu paper d’actriu a l’obra Ronda de
mort a Sinera, del seu amic Salvador Espriu.
L’any 1967, és detinguda arran d’un homenatge, a la Facultat de Dret de
la Universitat de Barcelona, als vuitanta anys del doctor Jordi Rubió. És per
aquest motiu, que presideix els Jocs Florals de la Llengua Catalana a l’exili, a
Marsella. També publica la seva obra Un lloc entre els morts, que
posteriorment serà molt premiada.
L’any 1968, li concedeixen el premi Sant Jordi a la seva última novel·la i
inicia la seva relació amb Jaume Vidal Alcover, el seu amor fins al final de les
seves vides. Van ser el que ara s’anomenaria una parella de fet, ja que com
escriu Maria Aurèlia Capmany al segon volum de les seves memòries, Això era
i no era:
“ És ingenu suposar que un document signat faria més sòlid el nostre
lligam. En la nostra vida no hi ha teu ni meu i ¡uf! no vull ni pensar com en
seria de complicat, a part de dolorós, separar-nos.”

Comença també la seva etapa de teatre de Kabarett amb el seu amic
Josep Anton Codina a la Cova del Drac de Barcelona, on es representa la seva
obra Dones, flors i pitança i Manicomi d’Estiu de la seva parella, Jaume Vidal
Alcover.
L’any 1969 publica la seva novel·la Feliçment, jo sóc una dona. Dos
anys més tard, mor la seva amiga Maria Lluïsa Miralles Guasch, la qual havia
estat un gran suport per a l’autora durant la guerra i els setges que havia patit
la ciutat de Barcelona.
L’any 1976, ingressa al Partit Socialista de Catalunya, i col·labora molts
anys amb diverses publicacions, amb programes de ràdio i televisió sense
oblidar la seva literatura, ja que continua publicant obres noves, i com a
curiositat, grava un disc titulat Dones, flors i violes, on ella mateixa interpreta
dues cançons. És en aquest mateix any, on es produeix un míting de l’autora al
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Palau Blaugrana. Aquest parlament va estar ple de paraules emotives i
esperançadores, impulsant Catalunya cap a la llibertat que anys abans li havia
estat privada.
Va acabar amb unes paraules de Salvador Espriu(3):
“ I jo us diré ara, amb les paraules d’un gran poeta nostre, de vegades és
necessari i forçós que un home mori per un poble. ¡Però mai no ha de
morir tot un poble per un home sol!”

L’any 1983 és nomenada
Regidora de l’Àrea de Cultura i
Ensenyament de l’Ajuntament de
Barcelona, un càrrec que durà a
terme fins l’any 1887. Aquest
càrrec genera molta polèmica
entre amics i familiars, ja que no
troben

del

tot

correcte

que

l’autora s’involucri en temes de
política. A més, aquest càrrec l’allunyava de la ciutat de Tarragona, on s’havien
mudat anys abans amb l’arribada d’en Jaume Vidal a la Delegació de
Tarragona, una extensió de la Universitat de Barcelona (l’actual, Universitat
Rovira i Virgili). Maria Aurèlia Capmany recorda quan va acabar amb la
regidoria de Cultura i els seus coneguts es van alegrar molt.
Tots els anys restants, fins la seva mort es continua dedicant a la
publicació de llibres. N’escriu dos de molt especials, que ajuden els lectors de
la seva obra a apropar-se una mica més a l’autora i a la seva vida explicada en
primera persona a través de les memòries (Mala memòria i Això era i no era).

(3)

Declaracions extretes del documental: Retalls emès per tv3 l’any 2004. Aquestes

paraules van ser pronunciades per Maria Aurèlia Capmany al Congrés del PSC al
Palau Blaugrana l’any 1976.
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El 2 de gener de 1991, mor la seva
parella, Jaume Vidal Alcover, el seu suport
espiritual. Es continua dedicant, trista, a la
seva literatura fins el 2 d’octubre de 1991,
quan l’autora mor a Barcelona a causa d’un
càncer de mama que anys abans havia estat
detectat i intentat curar.

Es posa així punt i final a la vida d’una autora que segons deien aquells
que l’havien tingut més a prop, malgrat tenir aquell fort caràcter i aquella
sinceritat, a vegades extremista, aconseguia arribar al cor dels seus “escollits”.
Sempre organitzava reunions amb els amics i la seva casa estava oberta
a qualsevol amic que hi volgués anar. Participava en la vida literària i social de
les ciutats, i segons els seus amics, li agradava molt anar a “Poetes”, un lloc de
reunió, situat al carrer Sant Llorenç al casc antic de la ciutat de Tarragona, ben
a prop d’on ella i en Jaume Vidal vivien.
A tall d’exemple del caràcter i alhora, l’amabilitat de la Maria Aurèlia
trobem una anècdota que va explicar Josep Bargalló a la taula rodona
celebrada el dia 15 de Novembre de 2011, amb motiu de les Jornades de Maria
Aurèlia Capmany i Jaume Vidal Alcover i amb la presència de Maria Antònia
Ferrer i Joan Cavallé, amb Magí Sunyer com a moderador. L’autora va deixar la
casa de Barcelona al jove Josep Bargalló mentre es preparava per les
oposicions, i li va donar una sola norma a seguir, no havia de tocar el gat ni
molestar-lo, ja que aquell animal era sagrat per a l’autora. Josep va confessar
que un dia va raspallar els pèls que el gat, que s’havia quedat amb la meitat de
la casa en propietat, deixava al sofà on ell cada nit estudiava, i que la Maria
Aurèlia al veure-ho, el va renyar per no trobar els pèls on sempre. Sobre l’amor
pel gat, en tenim constància a les seves memòries, més concretament al segon
volum, Això era i no era:
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Dia 10 d’agost. Tarragona (1988)
“ Estic esperant el veterinari o veterinària, segons m’ha dit en Jaume: el
nostre gat està fet una desgràcia, fa una pena, ple de nafres! Quan el
vaig veure ahir instintivament vaig anar a acariciar-lo i en Jaume em va
fer crits perquè la veterinària havia dit que no el toquéssim. [...] Ha estat
un gat estrany, mal gènit, molt agombolat, amb els seus coixins repartits
per tota la casa. I ara no el pots tocar.
Ha estat horrible. En Jaume com sempre ha pres la responsabilitat i ha
sostingut el pobre mixu, mentre la veterinària li posava la injecció letal.
Ens ja assegurat que no li faria cap mal, just la punxada. El gat ha
gemegat i, beneita de mi, m’he desfet en un mar de llàgrimes. No em
trec la pena de sobre. Deu ser la solitud de la mort que m’ha saltat a la
cara. No tornaré a tenir un gat mai més.”
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Entrevista a Magí Sunyer

1. Com descriuria Maria Aurèlia Capmany en la seva relació
d’amistat/coneixença?
La Maria Aurèlia era una dona que impressionava, amb una gran força
intel·lectual i personal, amb una gran exigència, de persona que no viu
de tòpics, però al mateix temps d’una gran calidesa en l’amistat.
2. Com definiria en tres paraules Maria Aurèlia? Per què ha escollit
aquestes?
Directa, sincera i exigent. Totes tres afecten la personalitat integral d’una
dona que mai no deixava indiferent.
3. Podria anomenar alguna anècdota que mostri el caràcter de l’autora
en la intimitat?
Li agradava cuinar quan podia estar relaxada. Quan era regidora de
l’ajuntament de Barcelona, per a ella Tarragona tenia aquesta qualitat
d’oasi.
4. Personalment, què prefereix, l’etapa de Maria Aurèlia escriptora,
actriu o política?
No la vaig conèixer com a actriu, llevat d’alguna interpretació al cinema,
molt menor. Crec que la Maria Aurèlia va excel·lir, sobretot, com a
escriptora. És en els seus textos que va aconseguir perdurar.
5. Com eren les converses a Poetes? Sobre quins temes es parlava en
aquelles tertúlies entre amics?
Les converses a Poetes eren de mena molt diferent, depenia dels dies i
de les persones que hi participaven, de vegades més divertides i de
vegades més centrades en temes de més profunditat intel·lectual. Es
parlava de tot, absolutament de tot.
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6. Tot i considerar que Tarragona era cal Jaume i Barcelona ca la
Maria Aurèlia (segons es va objectar a la taula rodona celebrada en
motiu de la tardor literària, en la qual vostè va ser moderador), com
i quina va ser la implicació de l’autora amb la ciutat i amb la
cultura?
Bona part de la implicació amb la ciutat venia per la intercessió del
Jaume, en alguna classe a la Universitat o en actes de mena diversa, o
d’amics de la ciutat que li demanaven col·laboracions. A banda,
constituïa un luxe immens comptar amb la presència d’una persona de la
seva categoria en una ciutat no gaire activa culturalment. Per posar
només un exemple: la revitalització de la ciutat vella, del barri antic, deu
molt a la seva aposta –i del Jaume- per viure-hi quan els tarragonins
encara en fugien. I així molts altres casos, era un privilegi comptar
encara que només fos amb la seva presència.
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Entrevista a Josep Anton Codina

1. Com descriuria Maria Aurèlia Capmany en la seva relació
d’amistat/coneixença?
Maria Aurèlia va ser una amiga fidelíssima (l’amistat era un dels seus principis),
aconselladora intel·ligent i encoratjadora de totes les propostes positives. Per
part meva, vaig mirar de correspondre, fins i tot en els moments en què,
involuntàriament, li havia fallat.
2. Com definiria en tres paraules Maria Aurèlia? Per què ha escollit
aquestes?
Una dona excepcional.
Perquè ho era.
3. Podria anomenar alguna anècdota que mostri el caràcter de l’autora
en la intimitat?
Les tertúlies a casa seva, acabat de sopar, no tenien límit de temps. Un dia,
asseguda al saló, va comentar: “Mira, m’he deixat la llum del dormitori encesa.”
No era la llum del dormitori, si no la llum del dia que entrava per la finestra…
Entusiasmada amb la conversa havia oblidat el pas del temps.
4. Personalment, què prefereix, l’etapa de Maria Aurèlia escriptora,
actriu o política?
Era essencialment escriptora. Les altres activitats van ser ocasionals , però
s’ha de reconèixer que cada ocasió interessant que se li presentava,
l’aprofitava fins a treure’n el màxim profit. Li entusiasmava experimentar la vida.
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5. Com era Maria Aurèlia durant l’època de l’Escola d’Art Dramàtic
Adrià Gual?
Una mestra excel·lent, una ajudant de direcció conscient i disciplinadíssma,
una directora assenyada i respectuosa i una consellera fidel i imprescindible.
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Conte de creació pròpia
Arribada a aquesta edat, sento que encara no he complert totes les fites
que m’havia proposat des de petita. Mirant la catedral, em sento com la verge
al mainell, presidint les dues entrades, com dos camins. Una porta és aquella
per la qual ja he entrat i en què visc, i l’altra és el somni que em queda per
acomplir, però, no obstant, jo segueixo com la verge, parada al mig, immòbil,
sense saber on anar. Just com abans, de jove, pujava les escales mirant la
imponent façana de la catedral, tenia totes les portes obertes, tota la vida pel
davant. Entrava dins, m’agradava molt ser dins de l’església, com ara. Tot fosc,
com la meva vida, amb poca llum però amb moltes sortides, encara ara penso
que la part més bonica era, és i serà el claustre, gran, obert, amb llum. Tornava
a dins, no estava acostumada a tanta claror, dins em sentia més segura, més
jo. Resava asseguda als bancs, demanava a Déu que m’ajudés a triar, si més
no, per on sortir, quin camí triar. Encara ara demano el mateix, em sento com
aquella nena, encara indecisa , poc conscient d’allò que desitjo fer realment.
Són les deu, sona la campana, m’avisa que he de prendre una decisió, me’n
vaig un cop més, fujo, temorosa de prendre la decisió incorrecta. Com
m’agradaria tornar a ser nena, tenir tota la vida per davant, tornar a poder sortir
al claustre i sentir que hi ha molts pòrtics oberts, moltes opcions per escollir. A
ulls de tothom, sempre havia tingut la vida perfecta, un marit que
suposadament m’estima i uns fills encantadors, la parelleta, com m’agradaria
que els ulls de la gent fossin els meus per poder-me creure tota aquella felicitat
que els altres veuen on en realitat no existeix.
Aquesta és la meva vida de foscor, amagada, fins i tot he arribat a
pensar que tinc por a ser feliç, que aquesta vida meravellosa que la gent diu
tenir i poder aconseguir és sol una invenció més de la televisió, com els 14 de
febrer, una festa gens nostra però que hem acceptat de bona gana perquè
comporta el fet de comprar i de regalar, vella creença que qui et compra més
coses et fa més feliç i per tant t’estima més. Mai no he cregut en això, de fet el
meu marit, mai m’ha regalat res per aquestes festes, això sí, per Sant Jordi mai
no faltava el meu ram de roses vermelles vora el llit, les meves preferides. Sé
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com poder arribar a ser feliç, a tornar a viure la meva joventut perduda, sé amb
qui estaria realment a gust, però tinc por, por a no ser estimada per ell, por a
perdre els meus fills, por a desencadenar l’odi del meu marit. Estic massa
subjecta a unes decisions del passat que tot i no ser escollides per mi, m’estan
condicionant ara. Aquesta societat encara no està preparada per què una dona
deixi el seu marit i se’n vagi amb un altre. Seria sempre assenyalada pels meus
veïns, i més en el meu cas, enamorada com estic del meu cunyat. No vull fer
mal la meva germana, però les mirades parlen per si mateixes, sempre he
cregut en el poder dels ulls, que són valents, mai no poden amagar allò que
pensen i són capaços d’entrar o sortir de la foscor només parpellejant. Demà és
l’aniversari de la meva germana. L’hauré de veure una altra vegada, no sé com
ho podré suportar. Sona la porta, torna el meu marit a casa, i jo amb ella em
torno a col·locar immòbil al mig de la catedral, començo a veure la llum a l’altra
porta, només em queda un últim esforç i l’obriré per sempre.
He decidit no anar a l'aniversari, no m'hauria sentit còmoda. Sóc a la
platja, el lloc on aconsegueixo tenir més tranquil·litat, necessito pensar què faré
amb la meva vida. Sona el mòbil, és un missatge de la meva germana:
-

Petitona, on ets?, t'estem esperant pel pastís.

Feia molts anys que no em deia petitona. Només ho fa quan esta realment
feliç. Li contesto el missatge:
-

Ho sento, però no em trobo gaire bé, mengeu vosaltres i que acabis de
passar un gran dia. Ja quedarem per celebrar-ho les dues juntes. Un
petó.

Segueixo caminant per la vora de la platja, em fixo en les petjades que vaig
deixant enrere, com la meva vida, molt marcada, intento no trepitjar tan fort,
quasi levitar, vull canviar el futur. Contemplo la mar amb devoció, la veig
créixer, revelar-se contra si mateixa i morir, deixant el rastre d’allò que ha estat
a la sorra, fins que és absorbit per aquesta, com són assimilats els records a la
ment humana. Sempre m'ha agradat mirar la mar, el moviment de les ones em
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porta pau. Tota la vida he cregut que cada onada és diferent, com ho és
cadascú que les mira. El seu soroll és peculiar, per mi, sinònim de fúria, de
voler trencat el cicle i resistir-se a arribar a la vora. Jo em sento com les ones,
cada cop que obro els ulls, em veig més a prop de la vora, però vull allunyarme’n. Comença a enfosquir i decideixo marxar, però abans rebo una trucada,
és el meu cunyat.
-

On ets? Sé perfectament que no et trobes malament, hem de parlar, no
creus? Això no pot ser.

No sabia què dir, per un costat, volia veure'l, feia temps que fugia, però per
una altra banda, sabia que si el veia no podria contenir-me i acabaria fent
alguna cosa de la qual em podria penedir.
-

Sóc a la platja, ja saps quina et dic.

-

Espera’m, arribo de seguida.

Havia caigut, suposo que el meu cas, el cor va ser més poderós que la
ment. Com reaccionaria en veure'l? No vaig tenir temps de pensar gaire, en un
obrir i tancar d'ulls era allà, davant meu, amb la seva pell morena i aquells ulls
verds clars. Com m'agradava aquella mirada, era capaç de seduir-me,
despullar-me internament i externament i fer despertar tot tipus de desitjos en
mi, fins i tot els més inconfessables, cap mirada més en tot el món aconseguia
allò.
Es va apropar i em va fer dos petons i una càlida abraçada. Vam emmudir, jo el
mirava i somreia, ell m'acaronava als seus braços, tenia fred.
-

T'estimo -va dir ell de cop i volta.

Vaig començar a plorar, no m'ho esperava, tot i que havia desitjat aquell
moment des que el vaig conèixer. Semblàvem dos adolescents, tímids, sense
experiència en l'amor. Però per nosaltres tot era diferent, els amors
adolescents són així, adolescents, precoços, potser curts, no tens més lligams
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que quatre paraules d'amor mal apreses i moltes cançons de confiança i amor
etern dedicades. Amb aquell petó, es trencaven tots els meus esquemes de
vida matrimonial. Què debia fer, seguir amb la meva vida de tristesa i foscor o
llençar-me a recuperar una joventut perduda pels plors d'un infant nascut
precipitadament? Ell m’eixugava les llàgrimes mentre jo m'imaginava a la vora
d'un penya-segat, podia tornar enrere, a una posició de seguretat, però sense
obtenir adrenalina o llençar-me directa al buit i esperar que ell vingués a
rescatar-me. Mai no havia estat aventurera, preferia les coses ben lligades i
sense deixar res dubtós pel camí, però com ja he dit, ho preferia. Des d'aquell
moment, vaig comprendre, que potser no era el millor ni el més correcte però si
era el que em venia de gust fer, el meu cor em cridava, i jo fins aquell moment
no el volia escoltar. Li vaig fer un petó, primer es va estranyar, però no em va
apartar, va continuar. Vàrem passar una o potser dues hores abraçats mirantnos- quan ets a gust, perds la noció del temps. Quina cara més bonica té,
pensava mentre em pentinava per semblar guapa. La mare sempre m'explicava
que l'autentica felicitat es composa de petits moments, aquell era sens dubte
un dels molts que m'esperaven per arribar al meu petit nirvana. Per un moment,
se'm va oblidar que a casa m'esperava el meu marit i els meus fills, i que a ell
l'esperava la meva germana, suposo que preparada amb la seva millor
llenceria, potser recent estrenada preparada per passar una nit com cap altra.
Però com ja he dit, tot té un principi i un final, i el desenllaç de la romàntica i
inesperada vetllada va ser el diabòlic “politó” propi dels telèfons barats.
-

És la teva germana- va dir-me espantat.

Em va fer un tímid petó a la galta i va marxar. Suposo que l’esperava, al cap
i a la fi era el seu marit i no el meu per molt que ho desitjes. Vaig decidir tornar
a casa, a mi també m’estarien esperant. En arribar, el meu marit em va
preguntar per l’aniversari.
-

No hi he anat- vaig respondre- no em trobava gaire bé i he anat amb
aquella amiga meva que està acabant la carrera de medicina.

-

I què t’ha dit? Tot bé oi?

-

Sí, només són migranyes, res de què preocupar-se.
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Vaig anar al llit, en el fons em sentia culpable per haver-lo mentit, no el
podia mirar a la cara. Pensava que se n’adonaria, però ell, com sempre, estava
pendent del seu món, assegut al sofà, veient la televisió i menjant aquelles
greixoses patates fregides comprades al supermercat. Ell era més gran que jo,
molt més gran. Em vaig enamorar d’ell quan era una adolescent que fugia de
les normes dels pares pensant que no m’aportarien res de bo. Em va seduir
com un mag als seus espectadors, potser em vaig deixar endur i vaig voler-me
fer adulta abans d’hora. Hi ha qui creu que va ser un error. Com la meva mare,
quan li vaig dir que estava embarassada. Però jo ho vaig tenir clar des del
primer moment, sempre he estat en contra de l’avortament, i no seria jo qui ho
fes per deslliurar-me del “problema” que jo i el meu plaer havíem causat. En
veure la cara d’aquell nen blanquet, d’ulls clars i un somriure encantador, tots
els meus dubtes i els de la meva família es van esfumar com el perfum de les
roses del meu balcó. Em van obligar a casar-me, seria una deshonra que la filla
d’un important jutge de reconeixement nacional, fos mare soltera i a més
adolescent.
Em vaig despertar, era un nou dia, esperava que no fos com tots els altres.
Vaig rebre un missatge al correu, era el meu cunyat, un somriure d’orella a
orella va ocupar la meva cara des que vaig llegir la primera línia. Al missatge,
m’agraïa la vetllada romàntica i em convidava a sopar el cap de setmana
vinent. Era l’ocasió perfecta, el meu marit treballava i la meva germana anava
de festa amb les seves il·luses amigues. De seguida vaig eliminar el missatge,
però li vaig crear un arxiu xifrat al meu cor, tenia por que el marit el llegís. Li
vaig respondre tot dient que m’esperés dissabte, tot i que feia poc que m’havia
deixat en aquella platja, testimoni mut del nostre amor prohibit, volia tornar-lo a
veure el més aviat possible. Em vaig arreglar tot el que vaig poder i més, volia
causar-li una bona impressió, sempre m’havia sentit menys guapa que la meva
germana. Ella era la gran, la que tenia més nuvis i la que gaudia de més
llibertat. Vaig arribar al restaurant i el vaig veure, vestit amb un esmòquing gris
perla que ressaltava el seu color de pell. El senyor l’està esperant - va dir-me
de sobte el maître. Vaig somriure i el vaig seguir, en arribar, no sabia si li havia
de fer dos petons o un de sol. Vaig optar per l’opció cortesa.
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-

Què serà?- va preguntar el cambrer.

Per mi, un bon vi de la casa i aquest plat - va dir el meu amor tot senyalant amb
el seu dit un plat de la carta.
-

I per la seva senyora què serà?

Vaig respondre allò que desitjava prendre i se’n va anar. Aquelles dues
paraules m’havien fet sentir la dona més afortunada del món, com m’agradaria
que fos realitat. Jo, la seva senyora. El sopar va ser perfecte, com els contes
que m’explicava la mare quan era petita. El príncep i la princesa que estan
junts fins al final. Però sabia que havia de tornar a casa, eren ja les dotze de la
nit i com aquella princesa que marxa oblidant la seva sabata de vidre, jo també
havia de fugir. Vaig acomiadar-me, em va acompanyar amb el cotxe a casa, al
portal em va fer un petó que recordaré sempre. Ens amagàvem dels veïns com
si estiguéssim cometent un delicte. Vaig decidir anar a dormir amb el record
d’aquella nit com a llençol.
De sobte, el meu telèfon va sonar. Tenia els ulls mig tancats per la son
però vaig aconseguir llegir qui em trucava, era la meva germana. Vaig
contestar amb la veu ronca. Estava plorant, la seva veu sonava com tallada i la
desesperació era evident.
-

Què passa? Què tens?- vaig preguntar molt preocupada.

-

L’Albert és a l’hospital, té una malaltia, s’està morint. Vine si us plau et
necessito al meu costat, no em deixis sola, si us plau germana, si us
plau.
Aquelles paraules van arribar a mi com un gerro d’aigua freda, no podia

ser. Ahir mentre sopàvem, estava bé, somreia entre paraula i paraula i em
mirava com mai.
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Vaig baixar al carrer corrents i vaig demanar el primer taxi que vaig
trobar, pel camí recordava les escenes a la platja i al sopar, el meu amor
s’apagava i se’n duia amb ell les meves ganes de viure i de lluitar.
Quan vaig arribar a l’hospital vaig veure la meva germana estirada als
peus del llit, agafant-li la mà i plorant, era una escena realment trista. Els seus
ulls estaven tancats i el seu cos parat, en aquella sala només se sentia el
degoteig del medicament que el mantenia amb vida i els plors de la meva
germana. Em va explicar que ahir, en arribar de la festa, molt tard, es va trobar
el seu marit estirat al llit i sense quasi respiració. Va trucar desesperadament
els metges fins que una ambulància es va presentar a la casa, els metges li van
dir que havia entrat en coma. A l’hospital es van estranyar molt que l’Albert no
ens hagués comunicat que mesos abans li havien fet tot un seguit de proves
que havien donat com a conclusió que tenia un càncer terminal que a poc a poc
aniria apagant el seu cor i la seva vida, i que no li donava més esperança que
dos mesos. Vam passar tota la tarda plorant les dues, els metges no ens
havien donat cap esperança, ja feia quasi bé dos mesos des de la sentència, i
jo em volia acomiadar sola d’ell. Vaig demanar a la meva germana, que anés a
sopar i a distreure’s una mica, jo em quedaria cuidant-lo. Ella va acceptar i va
abandonar l’habitació, deixant-me davant del meu amor, parat al llit. Vaig
cantar-li una cançó d’amor i vaig demanar-li que lluités, però el seu cor va
apagar-se definitivament després de sentir com em va agafar per última vegada
la mà fortament. En aquell moment vaig fer-li un petó i vaig començar a plorar
desconsoladament, sabia que se n’havia anat per sempre i no el tornaria a
veure mai més. Ara que l’havia tornat a aconseguir, el destí m’apartava
bruscament del seu costat i em condemnava a seguir amb la vida de dona de
casa, sense més fites a la vida que donar al meu marit tot el que ell volgués on
i quan desitgés. En arribar la meva germana, va veure que els metges ja
estaven fent l’acta de defunció i no la deixaven passar, però es resistia, i
cridava que volia veure el seu marit. Jo la intentava tranquil·litzar però no podia,
les dues ploràvem desconsolades. Havia marxat el meu amor, em considerava
també com la seva vídua, tot i que al jutjat no constaria així. Va venir el meu
marit, que es va assabentar de la noticia, em va abraçar i em va fer un petó
mentre jo repetia una vegada i una altra internament que no era possible que
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em deixés. Els metges el van treure de l’habitació, tapat. Veia que el llit
s’allunyava, i volia anar rere ell, però no podia, el meu marit i la meva germana
eren al meu costat.
Va arribar el dia de l’enterrament, em vaig vestir amb la roba negra que
havia preparat la nit anterior i vaig collir les roses que tenia al balcó per fer un
ram improvisat. En arribar a la missa vaig deixar el ram sobre el taüt i vaig
llençar un petó. Mai no havia estat religiosa. L’àvia em feia resar cada nit, però
jo no comprenia perquè tenia devoció per algú que mai no havia vist. Em deia
que era per ella com un suport espiritual que l’ajudava a plantar cara a la vida
tan dura que li havia tocat viure. En aquells moments de dolor comprenia
perfectament la meva àvia i resava a Déu perquè acollís el meu estimat al seu
regne i ens perdonés si havíem ferit ningú. En tornar a casa em vaig treure
ràpid aquell vestit negre, apagat. No creia en el dol extern, crec que és un
sentiment molt personal i que no cal exterioritzar-lo per així fer pena a la gent
que et veu i t’hagi de dir per compromís aquell famós “t’acompanyo en el
sentiment” quan potser ni coneixien la persona que se n’ha anat. Vaig decidir
dutxar-me, l’aigua corrent pel meu cos em relaxava i em feia oblidar els
problemes i les preocupacions. Vaig anar-me’n a dormir amb l’esperança de
saber que ell estava bé, allà on fos.
Com cada matí, vaig anar a la platja. Abans d’anar-me’n però, vaig obrir
la bústia, hi havia una carta que no tenia remitent. La vaig guardar a la bossa
sense gaire preocupació, pensava que era publicitat, com sempre. En arribar al
meu particular refugi, em vaig asseure a la sorra, l’aigua em tocava els peus.
De sobte, vaig recordar la carta i vaig decidir llegir-la. Els ulls es van començar
a omplir de llàgrimes al llegir la primera línia:
“Potser quan llegeixis això jo ja no seré al teu costat. Potser ja hauré marxat a
viure una altra aventura. El dia abans de l’aniversari vaig anar al metge, em va
fer moltes proves i em va comunicar que el càncer havia avançat molt i em
quedava menys temps de vida. No sabia com havia de reaccionar, era
conscient que tenia data de caducitat però no l’esperava tan pròxima. Per
contrari que pugui semblar, quan em va dir que informés a la família vaig
pensar en tu i en els meus fills. Cada vegada que et mirava desitjava tenir-te
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als meus braços. Aquell dia a la platja va ser el millor comiat que podria haver
rebut mai. Els teus llavis amb els meus, els nostres cossos junts, formant un de
sol. No et pots imaginar la de nits que he somiat amb tu i al despertar veia la
teva germana, i jo m’ensorrava. Suposo que la nostra història no podia arribar a
bon port, però aquesta setmana que he passat al teu costat m’ha donat vida.
Recordes quan érem adolescents i ens vèiem també d’amagades, quan
jugàvem al parc mentre tu duies en braços el teu petit fill? Com m’hauria
agradat ser fort i valent en aquell moment i confessar-t’ho tot, potser res hauria
canviat o potser tot seria diferent. El que sé és que em moro i que no em sap
greu, perquè ja he acariciat de nou la teva pell i ja he besat els teus llavis.
Espero que aquesta vida et somrigui i et dugui tots els moments feliços que et
mereixes. Jo seré al cel, si Déu m’accepta. Et miraré i resaré per tu i al cap de
molts i molts anys ens veurem de nou i jo t’estaré esperant, com quan
esperava, amagat al cotxe, que cada tarda tornessis de la compra sana i
estalvia. Sempre t’estimaré i t’agrairé que amb cada somriure m’allarguessis un
segon més de la meva vida.
Sempre teu,
el teu amor prohibit”

Un fred estrany va recórrer el meu cos, vaig mirar a un costat i vaig veure
una llum, era ell, m’estava esperant al mateix lloc que la nostra primera cita. No
va romandre gaire temps al meu costat, només el suficient per dir-me la paraula
t’estimo. Em vaig acomiadar amb dues paraules, just com havia fet ell: Jo
també. Tres paraules plenes de sentiments, de records i de llàgrimes.
Vaig tornar a casa i vaig veure el meu fill gran. Tenia els ulls verds i la pell
morena, com el seu pare, l’amor que m’acabava de deixar un cop més a la
platja. Ell seria el record viu d’allò que volia que fos i va ser per poc temps.
De sobte, va sonar el telèfon, aquell soroll em tornava a la realitat, havia
passat massa temps escrivint la novel·la, fins i tot, ja me’n sentia una
protagonista més. Despenjo el telèfon:
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-

Com tens la novel·la? L’has acabada? Recorda que la necessitem ja,
d’aquí tres mesos és la presentació i encara l’han de revisar.

La veu d’aquell editor em recordava a la del meu pare, sempre manant-me i
fent-me córrer.
-

No et preocupis, acabo d’escriure l’última línia, ara te l’envio per correu.
Sentia que aquella novel·la em faria arribar allà on sempre havia desitjat

estar, volia que la gent llegís allò que jo creava en els moments de frustració a
la meva habitació. Me’n vaig anar a dormir, satisfeta d’haver arribat a acabar-la.
Feia tant de temps que l’havia començat, que pensava que es convertiria en un
més del munt de relats que es quedaven oblidats en una carpeta al fons d’un
calaix de l’escriptori.
Per fi havia arribat el dia, la meva creació veuria la llum com aquell nadó
que obre els ulls per primera vegada. Tenia molta por, no sabia la sensació que
causaria entre el públic, ni tan sols si n’hi hauria, de públic. Vaig arribar a la
biblioteca on es faria la presentació i vaig veure un munt d’exemplars del meu
llibre sobre la taula i molta gent esperant la meva arribada. Vaig agrair a tots la
seva presència a l’acte i vaig llegir el fragment més bonic per mi. La gent em va
aplaudir molt fort, no podia creure allò que els meus ulls veien. Cada cop sentia
els aplaudiments més lluny i jo m’anava apagant fins que vaig caure al terra
completament. Em vaig veure fora del meu cos, la gent desesperada trucava a
l’ambulància, altres comentaven el meu llibre i altres continuaven aplaudint.
L’ambulància no va arribar a temps, i jo vaig morir aquella tarda mentre
presentava el meu llibre, el meu petit infant que llençava al món amb
l’esperança de veure’l créixer des d’allà on fos. El meu rostre dibuixava un
somriure mentre el meu cor deixava de bategar ràpidament. Vaig morir amb
l’esperança que els qui llegissin aquell llibre fossin conscients que en aquella
novel·la anava la meva vida i potser, tal i com alguns s’obligaven a pensar, els
meus records.
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Glossari de Cartes Impertinents

D’un fill de casa bona a una catalana que exerceix (Pròleg de Josep M.
Llompart (4))
Enclins: Inclinat.
Insigne: Remarcable entre tots, de gran mèrit.
Epistolari: Recull de cartes escrites per una persona o a una persona.
Adesiara: De tant en tant.
Ignomínia: Conducta, fet, que mereix el menyspreu públic.

D’una feminista de 1911 a Teresa, la ben plantada
Folgat: Que ve ample. Còmode, benestant.
Cotilla: Faixa ampla de tela reforçada amb barnilles destinada a sostenir el pit i
dibuixar el cossatge de les dones.
Partenogènesi: Desenvolupament d’un gàmeta femení sense participació d’un
gàmeta masculí.
Arenga: Discurs adreçat a una assemblea, a qualsevol aplec de persones,
especialment amb el fi d’enardir-les, d’encoratjar-les, a fer alguna cosa.
Nicieses: Condició d’un neci: Que no sap el que podria o deuria saber.
Fisiologia: Branca de la biologia que estudia les funcions dels éssers vius i els
mecanismes que les regulen i regeixen.
Rella: Peça de ferro tallant fixada a l’arada que serveix per a fer el tall
horitzontal del solc.
Fornir: Proveir algú del necessari.

(4)

Josep M. Llompart de la Peña (Palma, 23 de maig de 1925 - 28 de

gener de 1993) fou un poeta i assagista mallorquí.
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D’una burgesa a una obrera
Societats filantròpiques: Que estimen els seus semblants, el gènere humà.
Despòtica suficiència: Persona que exerceix autoritat, imposa la seva
voluntat, tirànicament, opressivament, brutalment.
Agombolada (vida): Acomodada.
Vànova: Cobrellit d’abric i d’ornament, generalment fet de punt o ganxet.
Misèrrim: Extremadament miserable.
Palesa: Clar, evident, a tots.
Abnegació: Sacrifici voluntari de si mateix en servei de Déu o pel bé d’altri.
Escamotejat: Suprimir, davant algú, prendre subtilment a algú (alguna cosa)
sense que se n’apercebi.

D’una dona de sa casa a una intel·lectual
Escruixir: Una pressió, tracció o torsió fortes, consentir greument (alguna
cosa).
Obscenitat: obscè –ena: Que ofèn greument el pudor.
Macassar: Peça generalment quadrada de roba, de ganxet, de puntes,
etc., que es posa com a adorn al respatller d’un sofà, d’una cadira o
d’un altre seient.
Usdefruit: Dret d’aprofitar-se dels fruits d’una cosa que és propietat d’altri.

D’una menopàusica a una noia que tot just ha començat a menstruar
Corporeïtat: Qualitat de corpori. Que té cos.
Follia: Bogeria.
Malfiança: Manca de confiança.
Ídol: Imatge d’una divinitat.
Galindaines: Raó frívola, sense cap importància.
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D’una feminista a una noia molt d’avui
Dot: Aportació voluntària de béns que fa la muller al marit orientada al
sosteniment de les càrregues del matrimoni.

D’una adúltera a una noia que practica la promiscuïtat
Promíscua: Que manté relacions sexuals sovint i amb persones diferents.
Arrufar: Contreure (alguna part de la cara) fins a arrugar-se la pell.
Arrufar el nas: Manifestar desgrat, desaprovació, repugnància.
Conco: Germà de l’hereu quan resta fadrí i continua vivint a la casa pairal.
Marrada: Volta que es fa desviant-se del camí que va més dretament d’un punt
a un altre.

De la viuda de Barbablau a la viuda d’un milionari qualsevol
Leri-leri: Prop d’esdevenir-se, si cau no cau.
Esponerós: Se’n glorieja, s’hi fa veure.
Daguer: Persona que fa o ven tota mena de ganivets.
Abadessa: Superiora d’un monestir
Reguitzell: Llarga sèrie de coses.
Gruta: Excavació natural o artificial en el flanc d’un terreny muntanyós
accessible als humans.
Furgar: Remenar.
Expeditiu: Que serveix per a despatxar promptament un afer, un negoci.
Haver fet atots: Haver donat de si tot el que hom podia donar, trobar-se al
davallant de la vida, perdut tot delit, tota energia.
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De Lady Macbeth a la senyora Soler, la intel·ligent esposa del Dr. Soler
No deixar de petja: No deixar de perseguir.
Fressat: Que és molt freqüentat, s’aplica als camins.
Lloctinent: Segon prop d’un cap, d’un superior, que pot ocupar-ne el lloc i
exercir-ne l’autoritat, en cas d’absència d’aquest.
Petulant: D’una immodèstia arrogant, insolent.

D’una soltera emancipada a una senyora de la casa
Tàcit: Que es deixa endevinar sense ésser expressat formalment.

D’una ingènua infeliç a una dona il·lustre

que presenta la seva

candidatura a l’acadèmia
Setial: Seient de cerimònia.
Exabrupte: Cosa dita bruscament, sense preàmbul.
No ve a tomb: No venir a propòsit.
Cenacle: Colla literària, política, etc.
Beceroles: Llibre, cartell, per a aprendre les lletres.

D’una obrera a una senyora que es dedica a fer conferències parlant de
l’emancipació de la dona
Rengle: Reng: Línia segons la qual es col·loquen una sèrie de persones,
especialment combatents, assistents a una cerimònia, o una sèrie de coses en
un mercat, en un rebost, etc.
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D’una dona casada i amb fills a una soltera
Vilesa: Acció pròpia d’una persona vil.
Desnonades: No nat naturalment, sinó tret del claustre matern mitjançant
l’operació cesària.
Oprobi: Deshonor públic.
Ingerència: Acció d’ingerir-se; l’efecte.

D’una noia d’avui a una àvia perplexa
Equidistant: Que equidista.
Immarcescible: Que no es marceix. (Ensopir-se, desanimar-se)

D’una desenamorada a la monja portuguesa
Ardit: Estratagema: Artifici emprat per a aconseguir alguna cosa, especialment
per a enganyar l’enemic, un adversari, etc.
Fruïa: Sentir un viu plaer, especialment per la possessió d’una cosa, per la
consecució d’una cosa desitjada.
Fruïció: Acció de fruir; l’efecte.
Efluvis: Emissió de partícules subtilíssimes, emanació subtil i invisible.

De Caterina, filla de Baptista, cavaller adinerat de Pàdua, a Mercè, filla de
Ramon, ciutadà adinerat de Barcelona
Clepsa: Part alta del cap.
Grosser: Descortès, poc delicat.
Rampelluda: Que sol patir rampells, que fa les coses a rampells.
Amansiment: Acció d’amansir o d’amansir-se; l’efecte. / Amansir: Llevar (a un
animal) la seva qualitat de feroç o d’esquerp, un estat d’indocilitat, d’enfuriment,
etc.
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Llims: Fang relliscós.

D’una dona fidel a una dona d’avui, afectada de bovarinisme
Atribolat: Que sol obrar amb atribolament (Produir un estat de torbació en
l’ànim (d’algú) que no li deixa veure clar el que ha de fer, de dir, etc., com ha
d’obrar, de captenir-se.)
Esplets: Acció d’espletar; l’efecte. (Collir el fruit, treure el profit (d’un conreu o
de qualsevol cosa destinada a la producció)).
Plet: Contesa, diferència, litigi, especialment judicial entre parts.

D’una resignada a Nora, la combativa
Alosa: Ocell de la família dels alàudids, d’uns 18 centímetres de llargada, de
plomatge terrós, de costums sedentaris, abundant en conreus i rostolls (Alauda
arvensis).
Tarantel·la: Dansa popular napolitana i andalusa de moviment molt viu.

D’una noia decepcionada a una senyora plena de qualitats
Marmanyera: Revenedor de verdura, fruita, ous, etc., que porten els pagesos
de fora vila.

D’una dona mà foradada a una dona estalviadora
Plum-cake: Pastís fet amb mantega, sucre, ous, farina, llevat, rom, panses de
Corint i fruites confitades.
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D’una honesta mentidera a Cordèlia
Gratcient: Amb intenció, no sense voler.
Tapabruts: Allò que de vegades es fa servir per a tapar una cosa bruta,
indigna o desagradable.

D’una prostituta a dona Teresa
Bordells: Prostíbul.

D’una noia de poble a una noia de ciutat
Pal·liatius: Que pal·lia. (Dissimula la importància (d’una falta)).

D’una adolescent a Griselda
Palafrè: Cavall en què va muntat el criat que acompanya el seu amo quan va a
cavall.
Botxí: Persona que executa les penes de mort i altres penes corporals.
Díscoles: Que és difícil de governar, no fàcilment corregible.

D’una dona de bé a l’assassina de l’àngel de la llar
Gleva: Pa de terra cohesionat per les arrels de les herbes, que s’aixeca
llaurant, cavant, etc.
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Mercè Vilaret
El conte d’Àngela i els vuit
mil policies va dedicat a Mercè
Vilaret.

Va

néixer

Barcelona,

sempre

interessada

pel

el

1943

havia
món

a

estat

de

la

comunicació i la realització a la
televisió. És per aquest motiu que
va estudiar periodisme i va entrar a
treballar a la part catalana de
televisió espanyola gràcies a una
carta que va enviar al ministre
d’informació i turisme demanant si
us plau l’ajudés a complir els seus somnis. Molts actors la recorden com una
dona apassionada del seu treball, que menava com cap altre les càmeres per
mostrar a la gent sempre la millor part de les gravacions, amb els millors plans.
Entre les seves realitzacions trobem: Berenàveu a les fosques, Revolta de
bruixes, Tereseta que baixava l’escaleta o La reivindicació de la senyora Clito
Mestres. Com a apassionada també del teatre, va portar a la televisió, obres
que anys abans s’havien estrenat al teatre i li havien causat un fort impacte. Els
anys abans de morir, va deixar a un lloc la seva part de realització dramàtica, i
es va centrar, juntament amb Lluís Vidal, a la realització de documentals com:
Guatemala: sobreviure a la impunitat, La mina, un barri sense fronteres o
Montserrat, amb vostre nom comença la nostra història. Mercè Vilaret, va morir
el 1993 amb 50 anys, d’una embòlia, segons els primers anuncis fets al
programa que ella mateixa realitzava, quan entrava al plató de televisió
espanyola.

Biografia extreta del documental homenatge emès per Televisió Espanyola en el seu
record com a treballadora de la cadena.
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Comentaris d'obra

"Maria Aurèlia Capmany és indubtablement i a priori un autor de primera
magnitud. No únicament és un nom àmpliament conegut, sinó que té al darrera
una obra diversa i de dimensions considerables, que ha obtingut una difusió
més que notable, atesos els paràmetres de la nostra vida literària. I encara
caldria afegir la popularitat suplementària aconseguida amb altres activitats,
paraliteràries o decididament extraliteràries.

El tarannà de la Maria Aurèlia és, a més de singular, tota una experiència, que
han comprovat i comproven directament les persones que li són més properes i
indirectament els receptors de la seva obra. No és fàcil descriure'l. Podem dir
que és una persona oberta, i és cert. Apassionada, també. Penetrant, i és
evident. Però cal afegir-hi un munt excessiu de matisos i d'aspectes: polèmica,
arriscada, sincera, generosa, subtil, tossuda, abrandada, però potser també
reservada, tímida, insegura, prudent. Una síntesi de tot això fa de mal concretar
en un sol mot, i només els que la coneixen bé en tenen prou si dic que té un
tarannà capmanyià, dels que ja no se'n troben.

La Maria Aurèlia ha estat i és una escriptora professional en tots els sentits de
la paraula i des de molt abans que es guanyés les garrofes amb la remuneració
monetària percebuda per la seva activitat. La seva actitud professional explica
que s'hagi embarcat repetidament en tantes aventures literàries i paral·leles, en
terrenys que sovint li eren totalment desconeguts però que, per això mateix,
esdevenien un repte que calia vèncer. Quan ja estava etiquetada com a
novel·lista, un encàrrec la converteix en autora teatral. A la Maria Aurèlia això li
obre un nou terreny d'activitat, que acaba desbordant l'àmbit de l'escriptura, per
convertir-se també en creadora de grups, actriu i directora. I quan en aquesta
faceta ja semblava haver-ho fet tot, un nou suggeriment la llança a un terreny
desconegut i més aviat malvist, el del cabaret. Però és indubtable que, des de
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menuda, l'han preocupada força menys que el comú dels mortals els respectes
humans, el què diran, les opinions rutinàries i les conveniències.

En una edat en què les senyores com Déu mana consideren que ja han fet
prous atots, la Maria Aurèlia s'embrancava en una carrera política que molts
van creure que seria la seva tomba com a escriptora i gairebé un signe de
demència senil. Més enllà de les discrepàncies que pugui tenir amb aquesta
activitat seva, cal reconèixer que ha sabut, una vegada més, sorprendre
tothom.
La seva no ha estat, almenys fins ara, una presència simbòlica, senatorial, sinó
que ha bragat a primera fila, en els mítings, en els càrrecs representatius que li
han donat les urnes i en les tasques d'administració pública que se n'han
derivat. I de tomba, res. Després d'un primer silenci —que tants consideraven
definitiu— han tornat a sortir llibres, articles, conferències. L'escriptora acaba
imposant-se. Vull constatar una realitat flagrant.

Si repassem els manuals d'història de la literatura, els reculls crítics, les
pàgines de les revistes, comprovarem que la Maria Aurèlia no ha tingut gaire
fortuna. Com molts companys de la seva generació, d'altra banda (un cas
esgarrifós: Pedrolo). Això té moltes explicacions: per als uns, és una autora
inclassificable que els desmunta contínuament la tècnica dels calaixets on tenirho tot ben ordenat i etiquetat; per d'altres, és una autora perillosa, dissolvent,
poc menys que pervertidora de menors, dones i altres criatures dèbils mentals;
per a d'altres encara, escriu massa, no s'hi fica prou, ha llegit en excés i és una
descordada.
En aquest país, la crítica i la història literàries han estat i són una sagristia
benpensant, resclosida, farcida d'eunucs i envegetes i cau de l'autoodi més
virulent. Cal reconèixer que endinsar-se amb afanys botànico-descriptius en la
producció literària de la Capmany no és cosa fàcil. Jo la compararia a un bosc
mediterrani de mitja muntanya, amb la seva profusió d'espècies, amb el
desordre que una naturalesa poc domesticada ha consolidat secularment.
Quan està abandonat de la mà de l'home, que és gairebé sempre, els
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esbarzers, les argelagues i les vidalbes en dificulten l'accés fins a fer-lo
intransitable sense un bon podal i moltes ganes de suar. Però, des de fora,
només a vol d'ocell som capaços de copsar-ne tota la varietat i els detalls."
(Guillem-Jordi Graells: "Maria Aurèlia Capmany: Un bosc per viure-hi", Serra
d'Or, març del 1990)
***
"Tots els personatges són singulars, però n'hi ha que són estrictament
irrepetibles. Ho era l'Aurèlia Capmany per múltiples raons. Tenia les arrels
plantades en un món perdut per sempre més: el de la cultura intel·lectual
d'abans de la guerra. Baixava d'una soca familiar que feia entroncar l'avi
Farnés amb el pare Capmany i que recalaven el paradís sempre recurrent,
quasi obsessiu, dels seus anys d'institut. Era un paradís de llibertat de
pensament, al qual l'Aurèlia no va renunciar mai: va ser, anys després, una
dona lliure quan les dones portaven més d'una cotilla. Aquesta llibertat
essencial, aquesta reverència envers la idea ben organitzada, va establir en
ella una personalitat forta, a estones dura, a estones impertinent, desconfiada
però curiosa, que sempre podia ser localitzada a través d'una conversa.
L'Aurèlia era dona de conversa malgrat la seva verbositat excessiva, el doll
d'idees i anècdotes i comentaris i cites que li afloraven cada cop que un
interlocutor se li posava a l'abast. Era, també en això, un producte d'un altre
temps: valorava la cultura oral, llaurada mot a mot, en temps dels monosíl·labs i
de les imatges. Quasi Noucentista, l'Aurèlia somiava una obra ben feta. I la
millor obra va ser el seu personatge, ella mateixa."
(Patrícia Gabancho: "L'obra ben feta", Diari de Barcelona, 3 d'octubre de
1991)
"Tres són els aspectes més notables de la labor teatral de Maria Aurèlia
Capmany. L'un, el d'autora, durant els 60, d'un caràcter militant, amb una clara
intenció ideològica, fins i tot de pedagògic rescat històric. La seva aportació
com a autora teatral va ser sobretot una decidida participació en la lenta,
feixuga resurrecció del teatre català, i ho va fer de manera integral. El segon
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aspecte remarcable de la seva trajectòria teatral va ser la fundació amb Ricard
Salvat de l'Escola d'Art Dramàtic Adrià Gual, que va tenir una positiva i doble
dimensió, la formació i la producció teatrals en una època de precarietat
absoluta. Dona temperamental, enèrgica i també tossuda, d'una refinada
insolència, prodigiosament atípica, polèmica però carismàtica, potser en una
altra situació diguem-ne més normal hauria concentrar la seva vocació en la
literatura escrita, en canvi es va estimar més jugar totes la metàfores per tal de
contribuir a fer possible aquella normalitat que ella no va tenir ni nosaltres
tampoc. I ho va fer sense concessions. És el tercer aspecte remarcable: va ser
un dels pocs intel·lectuals que es va mullar el cul en política, i en política
municipal que sempre és més carnissera perquè t'has de barallar amb els veïns
de casa. Es va fer càrrec de la regidoria de Cultura de Barcelona. No es pot dir
que li anés bé, i aquella opció política de sortir del pas amb una figura
carismàtica més aviat va fracassar. Tanmateix, no es va arronsar gens, al
contrari, va donar la cara, i encara va plantar cara [...] Però això no és ni
història. En canvi, més enllà d'aquestes pàgines que el temps ja ha tornat
grogues, conservo un retrat senzill però entranyable d'aquesta dona tossuda: la
seva irònica mala llet, aquell "refotre" vehement que gastava, aquella mirada
tremenda i aquelles señoritas que ja no podrà fumar mai més."

(Francesc

Burguet

Ardiaca: "Tossuda,

atípica,

carismàtica", Diari

de

Barcelona, 3 d'octubre de 1991)
***
"Maria Aurèlia Capmany va ser per a mi, en primer lloc, una novel·lista, i crec
que l'obra de ficció és el lloc on convergeixen l'autor, la seva filosofia, la seva
sensualitat i el món on li ha tocat viure. [...] Va provar gairebé totes les formes
narratives possibles: la novel·la psicològica, la simbòlica, la picaresca, la
d'intriga policíaca, la novel·la històrica, l'epistolar, el pastitx, etc. De les obres
de la primera època (que s'acaba amb la publicació, l'any 1963, de La pluja als
vidres) es poden destacar diverses característiques:
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1. Són novel·les d'ofegament. Transcorren en un món fosc, gris i fred, d'evident
significació simbòlica, com ho és la sensació que el temps s'ha aturat, que no hi
ha cap esperança de futur. L'art de Maria Aurèlia Capmany consisteix a crear
físicament en el lector, per la mateixa forma de la narració, la sensació
d'ofegament.
2. Són novel·les del malestar existencial, però més que l'angoixa davant
l'absurd, com ho definia Camus, expressen un malestar provocat per unes
circumstàncies històriques ben precises. D'una banda, la majoria dels seus
protagonistes són sempre vençuts perquè no volen ser des salauds, com deia
Sartre. D'una altra, la narració neix de la tensió del protagonista entre el desig
d'acceptar la realitat absurda i el desig de fugir. [...]
3. El lector no té mai una visió unilateral, única i coherent, sinó plurilateral,
diversa i ambigua dels personatges, que conserven una gran opacitat. Deixar al
lector un marge de llibertat en l'opinió que es fa dels personatges implica una
doble voluntat per part de la autora: no donar-se com a portadora de la veritat i
exigir la participació d'un lector actiu. Aquest desig es manifesta en una quarta
característica: la narració el·líptica, que consisteix a suggerir més que a
explicar. Aquesta manera de fer es manifesta, en particular, quan la novel·lista
proposa un misteri, un enigma, sigui o no sigui el tema essencial de l'obra. [...]
Molt abans que el gènere policíac es posés de moda en la literatura escrita en
castellà, Maria Aurèlia Capmany havia reflexionat sobre els mecanismes que
implicava i la seva validesa per a enfocar la realitat espanyola. ¿Què pot
significar la investigació sobre un crim en una societat en la qual l'ordre
establert és inqüestionable, la veritat el que més convé i el silenci la resposta
als interrogants?
En cap de les "novel·les policíaques", com en cap dels misteris proposats en
una novel·la, no es pot establir públicament la veritat, perquè la veritat no
interessa a ningú, més aviat molesta. A més, la Veritat sembla sempre molt
relativa. Maria Aurèlia Capmany no proposa una lectura còmoda i reconfortant
que permeti al lector tancar el llibre amb l'esperit en pau, persuadit que tot
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s'acaba com cal. No, confronta el lector amb un món dur i insatisfactori. [...]
En les novel·les de la primera època, es manifesta ja un interès per el passat,
que llavors tenia la forma d'una casa. Preservar la casa pairal significava, per
als qui s'hi entestaven, preservar els records d'una forma de vida i d'uns valors
que haurien volgut eterns. M. A. Capmany s'adona que, contant la història
d'una casa i de les generacions que hi van viure, pot contar la Història de la
seva terra.
Aquest interès, que significa buscar o analitzar tot el que fa referència a la
identitat catalana, és constant en la seva obra, com ho és la reflexió sobre la
condició femenina que no enfoca mai des de la perspectiva de la dona víctima.
[...]
A partir de Feliçment sóc una dona, i cada vegada més, Maria Aurèlia
Capmany aconsegueix donar a la seva paraula escrita l'escalf, l'alegria, la força
i la vitalitat de la seva paraula oral. Això, conjugat amb la seva capacitat
d'evocació sensorial, fa de la lectura de les seves novel·les un plaer tan físic
com intel·lectual. [...]

(Anne Charlon: "Escalf, vitalitat i evocació sensorial", La Vanguardia, 20
d'octubre del 1992)
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Entrevistes

Maria Aurèlia Capmany ha estat nomenada escriptora del mes per la Institució
de les Lletres Catalanes, agafant el relleu de Josep Maria Espinàs. Desprès
dels anys passats com a regidora de cultura de l'Ajuntament de Barcelona,
període durant el qual les obligacions li van impedir mantenir el seu ritme de
producció literària, des del 1987 ha publicat un bon nombre de llibres. Ara està
al capdavant del departament de publicacions del consorci barceloní, posant en
ordre la gran quantitat d'escrits que genera la casa gran. També viu il·lusionada
esperant el moment de traslladar-se definitivament al seu pis de la plaça Reial,
que serà un retorn al barri de la Rambla de la seva infància.

—Des de la vostra experiència en el món de la política cultural municipal,
¿com valoreu aquesta distinció de l'escriptor de mes?

—Bé. Em temo que no té res a veure una cosa amb l'altra. La meva gestió
cultural a l'Ajuntament de Barcelona i la meva obra literària, només tenen dues
coses en comú: que totes dues són obra meva. Ara bé, el fet que hagi acceptat
aquesta designació vol dir que crec en l'eficàcia d'aquesta promoció de la
Institució de les lletres Catalanes. Els autors catalans sempre ens hem queixat
de la manca de promoció de la nostra obra. En el moment en què la Institució
de les Lletres Catalanes es proposa promoure aquesta obra, crec que és una
cosa bona i, en fi, ho elogio i hi trobo molt bé.
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—En alguna ocasió heu dit que aquest és el país que tracta amb menys
consideració els escriptors.

—Sí. I tant, i tant. Continuo pensant-ho. I per tant que la Institució de las Lletres
Catalanes vulgui rectificar-ho i vulgui fer conèixer en el propi país les obres dels
escriptors catalans crec que és una cosa molt bona.

—Aquelles dames d'altres temps és el vostre últim llibre publicat. Què us
ha portat a parlar d'unes dones anònimes de finals del segle passat?

—La idea del llibre va sorgir d'unes tertúlies que hi havia a casa meva. Vivíem
a la Rambla en una botiga i llavors a la rebotiga la gent es reunia i parlava.
Pensant en aquesta tertúlia me'n vaig adonar que moltes vegades el
coneixement de les persones i les coses es té només per les xafarderies que
es fan en una tertúlia. Em va semblar que era una cosa bonica el fer sorgir
d'unes tertúlies de la meva infantesa el record d'unes dames de final de segle.
La gent gran que jo m'escoltava anaven parlant d'aquestes senyores que
havien tingut una certa excel·lència i una certa influència en l'ambient en què
vivien. I es tractava de confeccionar un retrat de cada una d'elles. Va ser una
cosa que em va atraure i em vaig decidir a fer-ho. I sembla que pot ser de molt
bona lectura.

—On comença la ficció i on la realitat d'aquests retrats de dames del
segle passat?

—Tot és ficció. El punt de partida de qualsevol escriptor és l'experiència. Tot
allò que imagina, ho imagina a través de les seves vivències i els seus records.
Ara, a partir d'aquí, inventa. Doncs bé, tot és inventat.
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—Parlant de records i vivències: vós vau escriure, quan estàveu a punt de
deixar el càrrec de regidora de cultura, les vostres memòries. Què us va
decidir a fer-ho?

—És una cosa molt extraordinària. Jo havia dit moltes vegades que no les
escriuria les memòries. Fins i tot havia sostingut que l'escriptor es revela més
en la seva obra literària, que no pas quan es disposa a parlar d'ell mateix. En
l'obra literària es deixen anar molts elements de la pròpia personalitat, que com
que un no és a primera fila, ho posa tranquil·lament. Tot això ho havia dit, però
vet aquí que quan vaig fer de regidora de cultura em va absorbir tant que se'm
feia impossible de feina organitzada i vaig d'haver d'aparcar tots els projecte
que tenia. No tenia ni la concentració ni la continuïtat que m'exigia una obra
literària. I un estiu com que tenia ganes d'escriure vaig comprar-me una llibreta
i em vaig posar a escriure. Així va anar sortint, de manera molt espontània
el Mala memòria. Cal dir també que hi va haver tota una sèrie de
circumstàncies que van fer que estigués especialment sensible a parlar, no tant
del meu passar, com de perquè el meu passat m'havia conduït allà on estava.

—Pel que fa el teatre, vós vau ser una autora teatral molt prolífica i molt
representada. L'any 82 vau portar una obra als escenaris per darrer cop.
Teniu previst algun projecte per tornar-hi?

—Sí, sí. Un de molt concret. El que passa és que el teatre no és com el poema
o la novel·la que l'escrius perquè una cosa molt interior t'impulsa. El teatre per
a mi sempre ha estat un compromís amb algú altre, que m'ha demanat fer una
obra així i així i jo m'he posat a fer-la. I és quan m'ha donat més bon resultat.
Per

exemple, Tu

i

l'hipòcrita va

sorgir

d'una

proposta

d'en

Jordi

Sarsanedes; Vent de garbí i una mica de por va ser una proposta de Ricard
Salvat per celebrar als cinc anys de l'Adrià Gual; o quan vaig fer Teatre de
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cabaret va ser per la insistència de Josep Anton Codina. Sempre ha estat una
relació

de

col·laboració

amb

algú

i

sobre

un

projecte

immediat.

—En el segon volum de Això era i no era dediqueu tot un capítol a
Salvador Espriu i dieu que ell us va ensenyar a escriure. Fins a quin punt
reconeixeu la influència d'Espriu?

—Totalment. Potser no una influència literària, que és molt difícil d'establir, tot i
que evidentment hi és en un sector molt concret de la meva obra. Però l'Espriu
era un escriptor tan, tan diferent del que sóc jo... Fins i tot ell de vegades em
deia: "fas un ús del llenguatge que està a les antípodes de l'ús que jo faig. Però
per a mi la relació amb Espriu va ser un mestratge al qual em vaig adherir i del
qual em vaig haver de defensar, perquè la meva admiració per l'Espriu era tan
enorme que fins i tot de vegades jo m'adonava que la seva influència anava
més enllà del meu temperament, de la meva tasca com escriptora. I en aquest
sentit me n'havia de defensar per no sotmetre'm d'una manera absoluta a les
seves coordenades estètiques. Ara, això jo crec que és una de les
característiques de l'autèntic mestratge. Si fem un seguiment de la història de
la filosofia, ens n'adonarem que als grans deixebles són aquells que s'han
rebel·lat contra la teoria del mestre.

(Xavier Caraltó. "Maria Aurèlia Capmany parla amb Xavier Caraltó", Avui, 17
març 1990)

91

F
O
T
O
G
R
A
F
I
E
S
92

Escàner del manifest original de l’Agrupació de Teatre Experimental “Tespis”
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Escàner de la carta original escrita per Maria Aurèlia Capmany cap a Rafael Tasis
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Escàner de la carta original escrita per Maria Aurèlia Capmany cap a Rafael Tasis
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Fotografies realitzades per alumnes de Maria Aurèlia Capmany quan ella exercia de
professora a Badalona
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Fotografies realitzades per alumnes de Maria Aurèlia Capmany quan ella exercia de
professora a Badalona
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Fotografies realitzades al sopar de comiat del Taller d’estiu 2011
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Fotografies realitzades al sopar de comiat del Taller d’estiu 2011
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Fotografia pròpia realitzada a la taula rodona celebrada el dia 15 de Novembre de
2011 en motiu de la Tardor Literària

Fotografia pròpia realitzada a l’antic club “Poetes” on es reunia Maria Aurèlia Capmany
amb els amics
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Fotocòpia del conte Àngela i els vuit mil policies
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