La que habéis liado, compa
ñeras. Felicidades. Gracias.

Definiciones: “No podemos permitir que
una mujer gane menos que un hombre”, dice
@mauriciomacri –pero sí que un obrero o em
pleado gane infinitamente menos que un patrón.

#InternationalWomensDay Vull agrair a
#Unions la seva ajuda per combatre la

Hasta las barbies se han
vuelto feministas y se
“empoderan”, palabra
horrenda.
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Martín Caparrós Escriptor
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discriminació salarial de les dones tre
balladores.
Patricia Arquette Actriu

convent de monges il∙lusionada
amb una adopció amb sorpresa o
els relats creuats d’una Mariona,
nena amb sabates de xarol i des
prés adolescent venjativa de la
seva mare.
El debut de Laura Pinyol (Ter
rassa, 1979) amb El risc més gran
(Amsterdam) no ha passat inad
vertit, gràcies a una història de
relacions sentimentals i familiars
explicada amb un ritme àgil, dià
legs ràpids i capítols amb títols
del tipus “Perquè sí tampoc és
una resposta”, “El difícil és tor
nar” o “Paraules que cremen com
un xarrup d’aiguardent”. Aparei
xen una mare amb els seus dos
fills, una dona i les seves relacions
amb diversos homes o dues ami
gues.
Susanna Rafart (Ripoll, 1962)
té una llarga trajectòria com a po
etessa, amb cada vegada incursi

Eva Baltasar: “No
m’interessa què i com
escriuen les dones;
m’interessen les dones
que escriuen”

Reread. La

CRISTINA GALLEGO

Redescobrint
Maria Aurèlia
Capmany
]Marta Nadal, professora, crítica

literària i estudiosa de l’obra de Maria
Aurèlia Capmany, és la comissaria
dels actes commemoratius del cente
nari de l’escriptora i política catalana.
A mesura que la seva projecció públi
ca anava creixent, també s’anava
creant el personatge Maria Aurèlia
Capmany, la dona que parlava sense
embuts, que fumava puros, “cone
guda per tothom, però que, en reali
tat, molt pocs havien llegit”. Per això
ara s’intenta “recuperar la seva di
mensió com a escriptora”. El redesco
briment de la seva obra –va dir Nadal
quan va presentar el programa del
centenari– s’hauria d’ampliar a la
novel∙la, el conte i el teatre, però tam
bé a l’assaig, l’article periodístic i la
prosa memorialística. La primera
setmana de juny, juntament amb La
Vanguardia, dins de la col∙lecció Clàs
sics Catalans (Edicions 62) apareixerà
Un lloc entre els morts.

llibreria de segona
mà del carrer
Mallorca de Barce
lona va compondre
ahir un aparador
únicament amb
llibres de tota classe
i origen firmats per
autores

pas, cada passió, cada minúscula
paraula que en la ment, com un
àngel a una verge, apareix per
sorprendre i puteja sense perdó”.
“M’atreuen –diu Eva Baltasar–
els esperits lliures. Són sagetes
que travessen els temps i ens arri
ben a tocar el cor. I no crec que
aquí ens haguem de fixar en el se
xe, l’estil, els prejudicis, els acti
vismes, la voluntat social. Sempre
hi ha hagut escriptores sageta. La
incomparable Rodoreda n’és una.
No m’interessa què i com escri
uen les dones. M’interessen les
dones que escriuen”.
Clara Queraltó (Pla del Pene
dès, 1988) és una altra de les auto
res que s’han donat a conèixer
aquest any, gràcies als contes d’El
que pensen els altres (Proa), que
va rebre el premi Mercè Rodore
da. L’autora traça un collage
d’històries interrompudes en què
mostra la seva capacitat per po
sarse a la pell dels altres, encara
que siguin als antípodes de l’auto
ra, infreqüent en un oceà de títols
de la literatura del jo. La carta
d’una dona a una altra a qui con
fessa, per solidaritat amb ella, que
és l’amant del seu marit. La histò
ria d’un òrfena que creix en un

ons més freqüents en la prosa. Fa
tres anys va publicar Crisàlide.
Pastoral en si menor (LaBreu Edi
cions), i els seus llibres amaguen
mecanismes literaris exquisida
ment pensats. Un dels seus lemes
és creure que “l’obligació de qui
escriu és investigar constant
ment, anar contra els gèneres tra
dicionals i empeltarlos de vida,
de mons i llenguatges artístics”.
Acaba de publicar a Comanegra
La fugida d’Urània, una peça del
gran puzle ideat per l’editorial de
Joan Sala, un projecte a set veus
de construir la gran novel∙la de
Barcelona al llarg de dos segles
d’història. En el cas de la novel∙la
de Rafart, la ciutat que serveix
d’escenari a la trama és la Barce
lona de l’Exposició Universal del
1888, una ciutat de mags i poetes,
vanitats i misèria, munts de misè
ria amagada sota una catifa obs
cena, protagonitzada per un pin
tor frustrat que es dedica a la fo
tografia galant.
L’important, doncs, és la lite
ratura. Quina és la novetat d’avui
respecte de l’època de Virginia
Woolf? Les escriptores entrevis
tades coincideixen que, evident
ment, les escriptores d’avui res
ponen a la situació d’un món i una
societat diferent. S’ha deixat d’es
criure pensant si l’escriptura en
trava en els cànons de l’activisme
dels diversos feminismes o dels
moralismes i convencionalismes
socials. La llibertat creativa ha fet
que un imaginari irrompés amb
força.
Malgrat que Pilar Beltran, ma
tisa: “En el cas de Najat el Hach
mi i la seva novel∙la Mare de llet i
mel es demostra que moltes do
nes encara han de lluitar per tenir
una habitació pròpia”. I no no
més a les viles rifenyes. En les so
cietats occidentals queden mol
tes estances en què éssers hu
mans de qualsevol continent
encara no es poden sentir iguals i
lliures.c

Sergi Pàmies

L’honor
d’una llengua

R

es no és casual. Dimecres. Josep Ma
ria Espinàs fa 91 anys i a Quim Mon
zó li concedeixen el Premi d’Honor
de les Lletres Catalanes. Al Cafè Do
ré (Gran ViaMuntaner), la televisió està con
nectada al canal 24 Horas de TVE. Pocs cli
ents, només un home tatuat i la seva filla. Tots
dos miren la pantalla d’un mòbil i el pare la
intenta convèncer perquè acabi de berenar.
No insisteix gaire, com si no la veiés habitual
ment i s’estimés més ferli pessigolles que no
pas inculcarli algun principi d’urbanitat. Es
fan una selfie i se’n van entre rialles. L’interio
risme del local: columnes daurades, miralls
amb sanefes art déco i plantes d’interior. A la
porta s’anuncien pizzes i paelles i, sota l’epí
graf d’El cafè de la república, un menú pensat
tant per a turistes com per a indígenes al cos
tat d’un cartell del festival Barnasants amb
una frase de Vázquez Montalbán com a lema:
“Inútil cosmonauta el que contempla estrellas
para no ver las ratas”.
En una de les columnes interiors, un llaç
groc gegant amb una nota que reclama demo
cràcia i llibertat i que denuncia l’abusiva i arbi
trària presó cautelar de Jordi Sánchez, Jordi
Cuixart, Oriol Junqueras i Joaquim Forn. Al
sostre, ventiladors colonials i, en un racó, una
estufa desactivada que espera temps millors.
En aquest cafè Espinàs hi va escriure –a mà, a
la taula d’un entresol que ja no existeix– la no
vel∙la Combat de nit. La va acabar l’any 1958 i
ara La Campana li fa justícia tornantla a pu
blicar. Aleshores el cafè es deia Bar Salduba,
prou cèntric i tranquil perquè Espinàs el triés

En una de les columnes,
un llaç groc gegant amb
una nota que demana
democràcia i llibertat
com a centre d’operacions. Escriure a mà als
cafès és un hàbit que s’està perdent, potser
perquè la tecnologia ha interferit en el plaer
de l’observació reflexiva, que ara centralitzen
les pantalles d’ordinadors i mòbils.
Res no és casual. Les primeres frases de
Combat de nit podrien ser les d’un conte o una
novel∙la de Monzó: “L’home dona un cop d’ull
a les tapes que s’arrengleren damunt del tau
lell. El bacallà arrebossat, les carxofes de llau
na, les banderilles d’ou dur i anxova”. Són ta
pes del 1958 i Espinàs (Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes 2006) les enumera per co
mençar una novel∙la sobre camioners amb
ànima de reportatge. L’oferta de tapes d’avui
no és tan engrescadora. La salsa de les patates
braves, per exemple, podria inspirar una do
cumentada reflexió de Monzó contra la dege
neració del concepte picant a mans del grega
risme edulcorat i la dèria de, en comptes d’es
calfarles, sotmetreles a una pluja radioactiva
que mata les papil∙les gustatives. Espinàs i
Monzó van viure durant uns anys no gaire
lluny d’aquí. Espinàs encara hi viu i Monzó va
canviar de barri després d’haverhi escrit
molts llibres i articles memorables, tip de per
dre batalles contra una banda de traficants
que, amb un sentit abusiu, arbitrari i gens ho
norable de l’hospitalitat, controlaven el trànsit
de l’escala on vivia.

