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Centenari
Aquest any en
fa cent del
naixement de
Maria Aurèlia
Capmany
(1918-1991),
novel·lista,
assagista,
dramaturga,
política i
defensora
dels drets
de la dona i
de la llengua
catalana
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A

gustí Pons va publicar la biografia
de Maria Aurèlia Capmany l’any
2000. Ara, com que l’obra està
descatalogada, Meteora, l’Ajuntament de
Barcelona i l’autor han decidit publicar-ne
una reedició corregida i augmentada
(moderadament) coincidint amb el centenari del naixement. Pons ens permet, en
aquesta biografia extensa i exhaustiva, seguir amb detall els passos de Capmany a
través dels seus compromisos vitals: des
d’una formació intel·lectual a l’InstitutEscola fins a una culminació artística, cultural i política, sempre fonamentada en
un fort sentiment de catalanitat, un anhel
constant de justícia social, una defensa a
ultrança dels drets de la dona i un compromís absolut amb la llengua catalana.

Dossier

Descrigui’m Maria Aurèlia Capmany amb poques paraules, amb quatre conceptes.

Maria Aurèlia Capmany va ser una escriptora catalana nascuda l’any 1918 i
morta el 1991. Formada en temps de la
República en els valors del catalanisme i
la democràcia, va ser una de les capdavanteres de la resistència intel·lectual i
ideològica al franquisme. Ella es reconeixia com a novel·lista, en va escriure una
quinzena, però la seva obra també és
molt important, i potser més i tot, en el
camp de l’assaig i el periodisme. Va publicar el primer llibre sobre la situació de
la dona a Catalunya i va mantenir, durant tota la vida, una gran passió pel teatre, especialment durant els anys de l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, de la
qual en va ser cofundadora.
Va ser una dona multifacètica, però a la biografia, tot i que cobreix tots els aspectes,
vostè ha volgut incidir especialment en tres

punts del seu llegat. El primer: la defensa de
la llengua catalana.

Aquesta defensa la Maria Aurèlia l’exerceix a dos nivells. En un primer moment,
forma part del grup d’intel·lectuals que ja
des dels anys quaranta –Salvador Espriu,
Palau Fabre, Joan Triadú, Joan Perucho,
entre d’altres, arrenglerats al voltant de la
revista Ariel– reclamen la restitució dels
drets del català. Després, a partir de meitat dels anys seixanta, la Maria Aurèlia
s’ha d’enfrontar amb aquells que, des
d’una ideologia radicalment oposada al
franquisme, proclamen que “el catalán es
la lengua de la burguesía”. Això passa, especialment, en l’àmbit universitari. I en
el moment de la transició, Maria Aurèlia
Capmany escriu uns quants articles periodístics on defensa la llengua catalana
com a punt de trobada i d’integració
El segon: la recuperació del catalanisme
d’esquerres.

Més que un catalanisme d’esquerres, allò
que defensava la Maria Aurèlia eren les

“La seva
formació és
fruit de dues
influències”
arrels populars del catalanisme. L’assumpció d’aquest punt de vista no era
fruit de cap elucubració intel·lectual sinó
d’allò que havia viscut a casa seva. El seu

avi matern, Sebastià Farnés, va ser un
dels folkloristes més importants de Catalunya, especialment en el camp de la recopilació i difusió de la literatura popular; per a alguns, com ara Jaume Vidal
Alcover, més sòlid que Joan Amades.
D’altra banda, el seu pare, Aureli Capmany, va destacar com a coneixedor de
les danses catalanes i de les rondalles. Per
això, la Maria Aurèlia es va enfadar tant
amb el llibre de Jordi Solé-Tura Catalunya i revolució burgesa. El llibre va ser entès com una desqualificació del catalanisme pel seu caràcter presumptament burgès, com a instrument de la burgesia per
manipular els sentiments populars. Això
ve de Lenin i, sobretot, de Stalin, però
aquí no em vull allargar. Només ho indico perquè una part de l’esquerra va assumir i segueix assumint aquesta tesi –per
exemple, Alfonso Guerra–. Que consti,
però, que aquesta concepció del catala-
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Agustí Pons,
amb motiu del
centenari del
naixement de Maria
Aurèlia Capmany,
ha actualitzat la
biografia que va
publicar sobre ella
l’any 2000
JOSEP LOSADA

M

nisme com a expressió d’un sentiment
popular no se la inventa la Maria Aurèlia.
És el que defensava, per exemple, Frederica Montseny –i jo sóc testimoni de la
conversa que elles dues van mantenir sobre el tema–, l’historiador Josep Termes i
el polític Jordi Pujol.
Tercer: una defensa de la dona diferenciat
del feminisme més doctrinari.

En el meu llibre el lector hi trobarà una
crònica detallada del que van ser les Jornades Catalanes de la Dona celebrades a
l’Aula Magna de la universitat de Barcelona el maig del 1976. Allà queden clares
dues posicions. D’una banda, la Maria
Aurèlia afirma que els drets de les dones
només s’aconseguiran a través d’organitzacions generalistes que defensin altres
drets bàsics –d’associació, de sindicació,
de llibertat de premsa– aleshores prohibits. D’una altra, els grups feministes més
radicals encapçalats, en certa mesura, per

Lídia Falcón, que defensen l’existència
d’organitzacions específicament femenines. Per a la Maria Aurèlia, constituir associacions d’aquesta mena significa una
automarginació contraproduent. “Per a
Seccions Femenines –escriu–, ja tenim
les del Movimiento”.

Quina formació va rebre? Va poder passar
per l’innovador Institut-Escola de la Generalitat, al parc de la Ciutadella...

La formació de la Maria Aurèlia és fruit
de dues influències decisives. L’ambient
cultural de casa seva i l’Institut-Escola.
La seva mare, Maria Farnés, era una lectora compulsiva que s’ho empassava tot,
excepte les novel·les de Folch i Torres,
que no volia que fos un autor que influís
en la seva filla. I la Maria Aurèlia mai no
va tenir cap restricció per llegir els llibres
que trobava a casa. Més endavant, els
mestres de l’Institut-Escola van saber encarrilar aquesta voracitat lectora i la Ma-

ria Aurèlia va acabar amb el cap molt ben
ordenat. No podem oblidar que ella és
llicenciada en filosofia, no en filosofia i
lletres. La seva formació filosòfica era
molt sòlida, com ho prova que va exercir,
durant un temps, de professora auxiliar a
la Universitat de Barcelona i que li va servir per poder parlar a Espriu de tu a tu.
Va viure i sobreviure la Guerra Civil. I es va
empassar la dictadura... Aleshores ja estava
ficada en política? Quan va començar?

Quan la Guerra Civil acaba i cau sobre
Catalunya i Espanya una mena de Teló
d’Acer, que ens incomunica del que passa
a la resta d’Europa, la Maria Aurèlia, tot i
que només té 21 anys, ja és una dona formada. És cert que en el seu bagatge intellectual encara no figura l’existencialisme
–però si la influència de Bergson i Zubiri–, però les idees bàsiques sobre com
s’ha d’organitzar una societat les té molt
clares. Ella mai no es deixarà temptar

Dossier

Més que el
catalanisme
d’esquerres,
allò que
defensava la
Maria Aurèlia
eren les arrels
populars del
catalanisme
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Agustí Pons i Anna
Capmany, neboda
de la biografiada,
durant la roda de
premsa de
presentació de la
reedició del títol
JOSEP LOSADA

ENTREVISTA L.L.
que s’acarnissa sobre les seves primeres
obres, que queden durant molt de temps
sense publicar; la necessitat de guanyarse la vida, que l’obliga a acceptar tota mena de col·laboracions; i el seu propi caràcter de “dona finestrera”, com ella mateixa es defineix, que fa que s’interessi per
tot el que passa en aquest món i hi vol ficar cullerada. Tot això va en detriment de
la concentració i la solitud que necessiten
els novel·listes a l’hora d’escriure les seves
obres. En canvi, penso que no s’ha valorat prou els seus assajos i els seus articles
periodístics, molts dels quals resisteixen
perfectament el pas del temps.

pels dos totalitarismes que travessen el
segle XX i que, en un moment donat,
afecten de ple persones d’edat molt properes a la seva. El pas del falangisme al
marxisme que practiquen alguns membres de la seva generació ella no el necessita fer. És el cas, per exemple, de Josep
Maria Castellet i Manuel Sacristán. Quan
cau aquell teló al qual m’he referit ells
encara estan en plena formació. I aquesta
formació queda ja condicionada per la
ideologia, antidemocràtica, que s’ha instaurat a Catalunya i a Espanya. Per això,
la Maria Aurèlia considera el franquisme
com un parèntesi acabat. El país haurà de
tornar als valors de liberalitat i pluralitat,
vinculats a una certa idea de República,
que ella havia conegut i assumit de jove.

Una entrevista amb Luís Gómez Llorente, dirigent de l’ala esquerra del PSOE,
l’acaba de convèncer. Torna a Barcelona
esparverada pels punts de vista d’aquest
polític sobre la qüestió catalana. I explica
als seus amics i coneguts, entre els quals
em compto, que cal una aliança amb el
PSOE per impedir que aquest partit
adopti polítiques lerrouxistes.

Quin va ser el seu paper en el PSC i per
constituir la democràcia?

llibre que va tenir força repercussió. D’altra banda, però, observava amb desconcert la consolidació, a Catalunya, i concretament a Barcelona, d’un grup d’escriptors catalans que escrivien en castellà
i que ho feien sota la bandera de la modernitat. Aquest era un fet absolutament
nou que en temps de la República no
s’havia donat.

La novel·la Un lloc entre els
morts, guanyadora del premi Sant Jordi del 1968,
hauria d’estar permanentment present a les nostres
llibreries com passa amb
llibres semblants en altres
països de consum cultural
més elevat. La Maria Aurèlia hi explica la història
d’un personatge imaginari
però absolutament versemblant: Jeroni Oleguer
Campdepadrós, personatge afrancesat i preromàntic, tuberculós i poeta. Entre les obres dedicades a la
situació de la dona el lector
pot llegir Cartes impertinents de dona a dona, ara
reeditades per Cossetània.
“Una classe magistral d’estil literari”, segons que escriu Claudi Rius a Núvol.
No crec que el Teatre Nacional programi Vent de
garbí i una mica de por, però ho hauria de fer. Al Teatre Nacional hi ha estrenat
tothom menys Ricard Salvat, que és un dels inventors de tot plegat. I amb això ja està tot dit. També
són molts recomanables els dos volums
de Pedra de toc i els dos de memòries:
Mala memòria i Això era i no era. En la
majoria d’aquests llibres, i en el seu articulisme, hi trobem una mena de leitmotiv: la denúncia de la covardia de la classe
dirigent catalana en el moment d’haver
de triar entre els diners i el país. Un tema
molt actual, per cert.

Durant molts anys ella es va definir com
a novel·lista, sí, però potser en aquest
camp no va arribar, com a autora, a la
plenitud que ella s’havia proposat. I això
és així per múltiples raons: la censura,

Sí, era una dona de caràcter. Si no hagués
estat així no hauria resistit la pressió exercida per la jerarquia eclesiàstica i el règim franquista per reduir les dones a la
condició de mestresses de casa sense

En el llegat de Jaume Vidal-Maria Aurèlia Capmany que es guarda a la Universitat Rovira i Virgili vaig trobar documents
de Convergència Socialista de Catalunya
del novembre de 1974. Vol dir això que
des de finals del franquisme la Maria Aurèlia estava en contacte amb Raimon
Obiols, Jordi Font i altres futurs dirigents
del PSC com ara Cirici Pellicer, de qui era
amiga des dels anys cinquanta. En la decisió de defensar l’aliança del PSC amb el
PSOE hi va influir la seva coneixença
amb Carmina Virgili i Luis Gómez Llorente. Carmina Virgili, catedràtica d’estratigrafia de la Complutense, amiga des
dels anys cinquanta, ja militava al PSOE.

Quin paper va tenir entre els literats de
l’època, entre els que escrivien en castellà i
en català?

Ella, d’una banda, assumia una posició
federalista, que havia estat també la del
seu avi Sebastià Farnés. I no li feia mandra explicar-se. Per exemple, en el seu llibre ¿Qué diablos es Catalunya? Ser catalán, hoy, publicat el 1990 a Madrid, un

Com va ser, com a escriptora? Vostè ha dit
que es considerava novel·lista, però era
igual de competent en novel·la, relat, assaig, articles, guions, teatre, traduccions...?

Faci’m un cànon d’obres d’ella que cal llegir, per la qualitat intrínseca, o per poder-la
conèixer millor.

Els que la vau conèixer comenteu que era
una dona de caràcter, però també que era
una mena de mestra espontània. Volia que
tothom la pogués entendre, oi?
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El Pons biògraf
Nascut a Barcelona el 1947, Agustí
Pons és un periodista històric de la
premsa de la ciutat, un articulista de
raça, com ho acrediten els nombrosos
premis que ha rebut en l’àmbit
periodístic i reconeixements com la
Creu de Sant Jordi, el 2015.
Ha publicat poesia, narrativa i llibres
memorialístics, però on s’ha fet fort és
en l’assaig i en la biografia. El 1991
va publicar Retrats contemporanis,
una antologia dels seus articles a
l’Avui. El mateix any va guanyar el
premi Joan Fuster d’assaig i el Premi
Nacional d’assaig amb Deu daus,
retrats literaris de deu personalitats
del segle XX que havia conegut
personalment, de Frederica Montseny
a Jordi Pujol passant per Joaquim
Molas. Potser va ser una mena
d’escalfament per a les biografies
individualitzades que va publicar
posteriorment: Joan Triadú, Pere
Calders, Maria Aurèlia Capmany,
Nèstor Luján, Raimon Noguera i
Salvador Espriu. I encara podríem
sumar A Bàrbara (2015), en què
partint de la biografia de la minyona
de la família, Pons recrea la relació
entre la burgesia barcelonina i la
immigració de la dècada de 1950 a
Catalunya. És un biògraf vocacional,
que no vol dir que ho faci gratis.
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V

Va mantenir
relacions amb
Salvador
Espriu, Ricard
Salvat i Jaume
Vidal Alcover,
tres dels
intel·lectuals
més
enlluernadors
de la nostra
postguerra

tir malparada, i jo m’he sentit en l’obligació d’explicar-ho. L’amistat amb Pasqual
Maragall és molt diferent. És la confluència entre el catalanisme selecte de Sant
Gervasi i el catalanisme popular de la
Maria Aurèlia. L’admiració era mútua.

Maria Aurèlia Capmany el 1958, a casa seva, al carrer de la Petxina de Barcelona FOTO BASTÉ

pràcticament cap altre dret que el de servir el marit i tenir fills. Per a molts dels
qui vam néixer als anys quaranta va ser
una mestra, però no espontània. Treure’ns la son de les orelles formava part de
la tasca de recuperació del país que ella
s’havia proposat. Vam ser la primera generació educada íntegrament en castellà i
ella ens va fer veure el deure d’assumir
d’una forma radical i desacomplexada la
llengua i la tradició literària catalanes.

Va tenir molts amics ‘de nivell’, com Espriu,
Pasqual Maragall i Ricard Salvat. Amb Salvat van fundar l’Escola d’Art Dramàtic Adrià
Gual, perquè el teatre era una de les seves
passions...

En el llibre parlo extensament de les relacions que va mantenir amb Salvador Espriu, Ricard Salvat i Jaume Vidal Alcover,
tres dels intel·lectuals més enlluernadors
de la nostra postguerra. De les últimes
dues relacions que he esmentat en va sor-

Jo no escric per diners però si no aconsegueixo la compensació econòmica que
considero justa no tiro endavant el projecte. El cost de la creació d’un imaginari
col·lectiu de país, on les biografies de les
seves persones més rellevants ocupin un
lloc destacat, no s’ha de carregar sobre les
espatlles dels escriptors. Escriure una
biografia no és com escriure una novel·la
o un llibre de poemes. No t’hi pots posar
sense tenir els fonaments lligats: la disponibilitat de temps; l’accés a les fonts documentals; el finançament adequat; i un
compromís editorial. Això, és clar, no garanteix la qualitat del llibre, que depèn de
la maduresa del biògraf, però sí que són,
al meu criteri, condicions indispensables. ❋

Dossier

En la primera edició hi va abocar tres anys
de feina (ara caldria sumar-ne algun més) i
va entrevistar més de seixanta persones, a
més de consultar una extensa bibliografia,
com podem comprovar en l’annex corresponent. Això no es fa per diners, oi?
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CENTENARI MARIA AURÈLIA CAPMANY ISABEL GRAÑA

La dona en
construcció
Isabel Graña signa l’extens i erudit pròleg de la
biografia sobre Maria Aurèlia Capmany que ara
reedita Agustí Pons. N’oferim uns tastos

va endur algunes de les principals dones
de la literatura catalana (Helena Valentí,
Montserrat Roig, M. Mercè Marçal). També queda plasmat en el treball d’Agustí
Pons l’esclat de la Segona República, viscut
des de la intensitat d’una jove adolescent; i
la guerra i la postguerra, que tenen una
importància cabdal en el cas de la biografiada. És així perquè la personalitat polièdrica i en construcció de Capmany no s’explica sense la vivència d’aquests fets històrics i el consegüent procés d’anorreament i
reconstrucció de la pròpia consciència privada –com a persona i com a dona– i collectiva –com a lluitadora progressista i catalanista– que ella protagonitza. La culminació d’aquest procés de conscienciació
dona els seus fruits amb la represa democràtica, moment en què Capmany s’implica fins a les darreres conseqüències i es dedica en cos i ànima a la reconstrucció del
país que tant va arribar a enyorar després
de la derrota republicana.
Agustí Pons explica molt bé els orígens
familiars i l’ascendència menestral i petitburgesa, vinguda a menys, de la família de
Capmany. Aquest és un dels fets clau en la

Capmany
tenia una
personalitat
polièdrica

Maria Aurèlia
Capmany va ser una
treballadora
incansable i una
fumadora
empedreïda / ARXIU

M

aria Aurèlia Capmany. L’època
d’una dona, d’Agustí Pons, és una
biografia que ens condueix pràcticament per tot el segle XX a través de les
passes de Capmany. [...] Una de les coses
que preocupen Pons és explicar la immersió dels seus personatges en el segle XX,
una època que ha estudiat i treballat a
consciència [...]. No hi ha millor manera
per comprendre un personatge, les raons
íntimes dels seus actes, que situar-lo en el
seu context personal i col·lectiu. [...]

Capmany és, doncs, la protagonista a
voltes principal, a voltes velada, d’una època convulsa que va des dels anys vint, quan
el moviment obrerista pren força en una
Catalunya en ple procés d’expansió de la
industrialització, fins a la dècada desmemoriada dels anys vuitanta, en què ella
s’esforçava per posar fonaments a tot el que
estava construint. La biografia es clou, naturalment, a inicis dels anys noranta, quan
Capmany mor com a conseqüència d’un
càncer de pit, malaltia que en pocs anys es

formació de la seva personalitat: la presència de figures com l’avi Farnés, el pare cisteller i estudiós del folklore barceloní i una
mare tan poc corrent a l’època, militant
d’esquerres, dona forta i treballadora; tots
tres influeixen com a elements que imprimeixen caràcter en la nena i en la jove rebel que va ser Maria Aurèlia. En la majoria
de les entrevistes que podem trobar a les
hemeroteques, així com en les seves memòries i escrits autobiogràfics, es fa evident una mena de relació d’amor-odi vers
una classe burgesa i benestant de la qual se
sent hereva malgrat tot. [...] En el seu cas, a
més, la barreja de procedències es tradueix
en una educació progressista i en valors
ferms com la dignitat del treball i un catalanisme inqüestionable, elements que li
permetien acostar-se a les classes treballadores i defensar les arrels populars del catalanisme.
Quan Maria Aurèlia Capmany va arribar a l’Institut-Escola de la Generalitat de
Catalunya, amb tretze anys, era una adolescent tímida, tossuda i rebel, que acumulava uns quants fracassos escolars. No
aconseguia memoritzar les normes ortogràfiques ni cap altra cosa perquè el seu esquema mental no responia a l’aprenentatge
memorialístic, que era aleshores el més estès. [...] Només una institució pedagògica

9

Va ser una
intel·lectual
completa
i brillant
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L

L’Any
Capmany és
una cita que
esperem que
sigui decisiva
per rescabalar
el personatge
en tota la seva
dimensió:
profunda,
incisiva i
capdavantera

Dossier

per a qualsevol escriptor, i és
pionera i uns professors d’exque l’escriptura era connatural
cel·lència pogueren guarir-la
a Capmany, escrivia per sentird’una “patològica timidesa”
se viva. La seva amplíssima
–en paraules seves–, llevar-li la
producció literària, només
càrrega de frustració acumulacomparable quantitativament
da, ajudar-la a descobrir tot el
amb la del seu amic Pedrolo,
potencial que duia amagat i san’és una prova. [...]
ber-lo utilitzar de manera creaDes d’un punt de vista estètic
tiva. [...] No en va ella va qualiactual potser sigui l’assaig el gèficar el seu pas per l’Institut-Esnere en el qual Capmany descola com una de les èpoques
plega de manera més brillant
més felices de la seva vida.
les seves capacitats per a l’es[...] Capmany viu en primecriptura. Dietari de prudències
ra persona els desastres de la
(1981), Cartes impertinents de
guerra, se sap viva després de
dona a dona (1971) o qualsevol
sobreviure als bombardejos, de
dels seus escrits memorialístics
sentir esclatar finestres i rebre
–Pedra de toc (1970 i 1974),
literalment l’impacte dels viMaria Aurèlia Capmany, dreta al centre, d’excursió al Tibidabo formant
Mala memòria (1987) i Això
dres que li queien al damunt. part d’un grup d’alumnes / ARXIU ESPAI BETÚLIA
era i no era (1989)– constituei[...] Després experimenta el doxen una lectura deliciosa [...].
lor de la derrota i el consegüent
La seva és una prosa comparadesconcert en veure el que imble només amb la de figures tan
plicava ser al bàndol dels persingulars com el valencià Joan
dedors. L’Espanya dels valors
Fuster. Els dos van esdevenir
republicans i progressistes en
personatges incòmodes, lúcids,
què ella havia estat educada
que no transigien davant la indesapareix de manera violenta i
justícia, i que creien fermament
total. S’imposa una Espanya reen la cultura i l’educació com a
pressiva i de moral catòlica en
mitjà de transformació de la
què preval la vessant més consocietat. [...]
servadora i rància d’aquesta
Maria Aurèlia Capmany ha
ideologia. La seva desorientaestat una de les intel·lectuals
ció és absoluta i l’empeny vers
més completes i brillants
l’anorreament personal en un
d’aquest país, una dona sempre
dur procés d’anul·lació de la
en construcció, per dins i per
pròpia identitat. [...]
fora; que es projecta vers la
[...] La seva decisió és tan
imatge que tenim avui de la
ferma que no dubta a presentar-se al premi de novel·la més Entrevista a Maria Aurèlia Capmany com a guanyadora del Premi Sant nostra cultura i, sense cap mena de dubte, de les dones indeimportant del país, el Joanot Jordi 1968 amb la novel·la ‘Un lloc entre els morts’ / PAU BARCELÓ
pendents del segle XXI. Agustí
Martorell, i com que no el guaPons va viure una part d’aquesta trajectòcies, pregons de festes majors i trobades de
nya a la primera s’hi torna a presentar l’any
ria en primera persona, però com a bon
tota mena. Tota aquesta multiplicitat de
següent, i aleshores sí que el guanya. La
biògraf no s’ha conformat només amb la
lluites es pot seguir molt bé en els seus artifrase que li engalta a Salvador Espriu tot
seva vivència, ha indagat fins a completar
cles periodístics –malauradament encara
baixant les escales del despatx del poeta, el
les peces d’un trencaclosques vital i d’una
sense aplegar–, a Triunfo, Oriflama, Caniprimer dia que es coneixen, no només deiobra immensa, no només escrita sinó tamgó, Presència, Avui, El Correo Catalán,
xà bocabadat Espriu, sinó que il·lustra
bé testimonial, de la qual Catalunya no es
Diari de Girona, El Punt i altres mitjans
molt bé el caràcter i l’empenta de Cappot permetre de prescindir. [...]
d’àmbit català o espanyol. El canvi social i
many: “Jo escriuré encara que el món s’enL’any Capmany és una cita que esperem
fonsi!”. [...]
que sigui important i decisiva per rescabaInquieta i curiosa de mena, Capmany no
lar el personatge en tota la seva dimensió:
es conforma amb el conreu del conte i la
profunda com la seva mirada, incisiva com
novel·la i comença a escriure també teatre,
el seu esperit crític i capdavantera com la
però sempre sense abandonar la narrativa.
dona atrevida que va ser. Però per damunt
Aconsegueix estrenar les seves obres (a la
de tot Capmany va ser una escriptora [...]
Cúpula del Coliseum, Teatre Romea, Sala
que escrivia per necessitat i que va trobar
Villarroel) i es mou com peix a l’aigua entre
en l’escriptura una manera de viure i de fer
els membres de l’Agrupació Dramàtica de
viure als altres la comprensió del món que
Barcelona, fins que s’embranca amb Ricard
els envoltava, perquè com ella deia: “escriuSalvat en una aventura teatral apassionant
re no és més que buscar a les palpentes el
que li ocuparà gran part de les energies,
món real” (La pluja als vidres, 1963). En decultural dels anys setanta queda reflectit en
l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual. [...]
finitiva, és l’autora d’una part important del
l’activitat periodística de Capmany, ella el
Capmany va sumant causes amb els
nostre patrimoni literari, un intangible; per
viu amb intensitat i no s’està d’opinar sobre
anys: l’escriptura, la docència, el catalanisaixò demana encara més la nostra protecqualsevol tema de manera directa i sense
me, la dona, la llibertat d’expressió, la hisció, i és la nostra responsabilitat vetllar-lo i
embuts, com era ella. [...]
tòria manllevada, els joves, les condicions
fer-lo arribar a les generacions futures que
Pons destaca l’estranya capacitat de
laborals i un munt de causes més que la
de ben segur trobaran nous valors en la
Capmany per continuar escrivint enmig
fan passejar per pobles i ciutats al llarg dels
personalitat de Maria Aurèlia Capmany. ❋
del soroll que representa la vida pública
Països Catalans per fer xerrades, conferèn-
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Sense notes
a peu de pàgina
Per a Marta Nadal, comissària de l’Any Maria Aurèlia Capmany, l’autora,
política i activista és la intel·lectual catalana més important del segle XX
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Si es parla des
de la veritat i
des de
l’autenticitat,
tot allò que es
transmet i es
reivindica
esdevé,
senzillament,
un acte de
justícia. I és
això el que vol
ser l’Any
Maria Aurèlia
Capmany

és enllà de les bones voluntats i
de les reivindicacions que fan al
cas quan celebrem una efemèride, cal ser ponderats en la lloança de l’homenatjat o homenatjada per no caure en el
que podria semblar un tòpic propagandístic, basat en l’exageració, tan allunyat de la
bona cultura i de la bona literatura com és
l’escrita per Maria Aurèlia Capmany. Quan
es fa una excessiva propaganda d’algú o
d’alguna obra es cau en el perill de desvirtuar-ho, ja es veu que allò durarà com una
cançó d’estiu, serà foc d’encenalls.
Si, en canvi, es parla des de la veritat i
des de l’autenticitat, tot allò que es transmet i es reivindica esdevé, senzillament,
un acte de justícia. I és això el que vol ser
l’Any Maria Aurèlia Capmany. En aquest
sentit, afirmar que Capmany és la intellectual catalana més important del segle
XX i una de les seves escriptores més brillants, no és altra cosa que posar la història al seu lloc i voler restituir per a la memòria col·lectiva i per a les futures generacions un nom injustament oblidat. O
oblidat, si més no, en el terreny literari,
que és on rau la seva voluntat de ser i de
construir-se: a partir de la paraula.
Per tant, assumir com a principal objectiu de l’Any Maria Aurèlia Capmany la
recuperació de la seva obra i personalitat
com a escriptora i promoure’n la lectura
és situar Capmany al lloc que es mereix.
Més sovint del que sembla, hem de fer
memòria de la memòria, cal que recordem d’on venim per saber on som, i Maria Aurèlia Capmany és una peça clau,
activa, d’aquest passat immediat que no
podem ni hem d’oblidar.
En realitat, aquest diàleg amb els nostres
morts, que ens proporciona aquesta memòria històrica i cultural per seguir sent
qui som, hauria de ser constant, altrament
de res servirien les commemoracions; en
definitiva, doncs, es tracta de recuperar la
baula, es tracta de recollir l’herència del
passat, tal com diu Maria Aurèlia Capmany
a Dietari de prudències “[...] només hi ha
una manera d’anar endavant i és recollir
l’herència del passat i assimilar-la i modificar-la amb la pròpia interpretació. Desconèixer el propi passat és convertir l’existèn-

Maria Aurèlia Capmany rebent del premi Crítica Serra d’Or de literatura infantil i juvenil del 1983
PAU BARCELÓ

cia en un present sense límits, en una fira
d’arrambi qui pugui”.
Maria Aurèlia Capmany sabia molt bé
de què parlava quan parlava del temps, del
passat, de la memòria. Els seus estudis de filosofia li van permetre aprofundir en
aquests conceptes i no en va una de les seves millors novel·les, Un lloc entre els morts
(1967), s’endinsa precisament en la lluita
de l’individu per recuperar mitjançant la
memòria la seva identitat escindida; Jeroni
Campdepadrós, un dels personatges magistrals de la literatura catalana, fuig del seu
temps històric –el segle XVIII– per viure
del record, però projectant-se cap al futur,

si bé incert, del preromanticisme; Campdepadrós escriurà les seves memòries amb la
voluntat de deixar un nom que “no desapareixerà amb la pols” i, també, per tal
“d’establir un lligam entre tots els instants
de la seva vida, per trobar-li un significat
més enllà d’ella mateixa”.
Vint anys després de l’aparició d’aquesta
gran novel·la –una de les millors sens dubte
de la nostra literatura– Capmany comença
a escriure les seves memòries, Mala memòria (1987) i, dos anys més tard, Això era i no
era (1989), on l’escriptora, com el seu personatge de ficció, diu: “Tota aquesta narració de la meva vida és l’únic lligam que
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Estava formada
amb pensament,
paraula i memòria

M

Maria Aurèlia
es volia fer
entendre; un
dels seus
objectius era
no convertir
en opac allò
que ha de ser
fàcil i,
sobretot, feliç
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l’època prèvia al trencament, a la
manté units els infinits instants de
guerra, a l’esfondrament de tot; la
la meva existència.”
seva obra, així, es converteix en la
Capmany va estudiar la carrera
voluntat de recobrar allò perdut,
de filosofia, iniciada durant la Red’esdevenir un pont amb aquell
pública i reiniciada i acabada a la
temps feliç i lliure de la República,
trista universitat de la Barcelona de
tot cosint-lo amb un futur en què
després de la guerra, una ciutat gri“una nova generació no hagi d’essa, que ja no feia l’olor de la Barcetar pensant contínuament en el
lona republicana, i on les dones, de
risc ni en l’envit de ser català”.
cop, van haver de transformar-se
Així es com Capmany va arribar
en subjectes sense opinió, obeint
a crear una obra compromesa, de
l’estereotip que el feixisme havia
lluita i reivindicació, enfilant el fil
dissenyat per a elles. Els estava prodels anys republicans, amb el to fehibit actuar i la seva única funció a
liç d’una cultura que es volia norla vida era esperar. Però Capmany,
mal, que sorgia de la celebració
educada a l’Institut-Escola, àvida
d’allò que s’anava aconseguint dia
de saber i de coneixement, malgrat
a dia, més que de la gravetat d’haels intents d’acceptació del nou orver-la de recuperar constantment,
dre per un pur instint de supervimalgrat el realisme de la situació
vència, es rebel·laria aviat a les imde què n’era evidentment consposicions del règim i, malgrat les
cient. D’aquí aquesta paraula,
crisis de què dona compte a les seaquesta llengua catalana i molt
ves memòries, aviat buscaria i trobarcelonina, directa, confortable,
baria escletxes per on fugir o refuque caracteritza Maria Aurèlia
giar-se de l’ofec que suposava el
Capmany. Probablement, aquesta
nou règim. I ho va fer a partir de les
seva necessitat expressiva, que es fa
seves dues eines essencials, el penmés evident a partir de la segona
sament i la paraula. A Mala memòmeitat del 1960, quan es comença
ria explica que no va estudiar lite- Maria Aurèlia Capmany al seu despatx del pis del carrer Balmes
de Barcelona / JULIÁN PEIRÓ
a fer visible la seva vida pública a
ratura a la universitat perquè es
partir de l’activisme cultural, so“cansava d’estudiar tots i cada un
cial i polític, partia d’una essència
dels homes i algunes dones que haoral molt popular; les cançons
vien escrit un vers o un tros de
apreses del seu pare, el folklorista
prosa”, és a dir, no li interessava la
Aureli Capmany; la seva vida a la
història de la literatura, sinó que li
rebotiga de la cistelleria de la
interessava la literatura pura, com
Rambla, on hi devia haver una lía paraula; mentre que la filosofia
nia molt fina entre el que és púl’acostava al pensament, perquè
blic i el que és privat, on la parau“El pensament és una altra cosa
la era la base de la vida; i, sobretot,
[...], és com una sola història, amb
el fet de voler-se fer entendre. En el si famique, diria, no va deixar d’existir mai. Perun sol argument, amb un sol punt d’arribaliar primer, on ja destacava per les seves
què la seva vinculació amb la col·lectivitat i
da”. A partir d’aquí se’ns defineix un perso“preguntes impertinents”, empesa per la
amb les noves generacions sempre va ser
natge d’una peça, bastit d’una estructura
voluntat de saber; i, més endavant, en la semolt pedagògica, explicativa. Maria Aurèlia
sòlida, brillant, que va haver de patir allò de
va tasca com a transmissora activa de coes volia fer entendre. Un dels seus objectius
“a tu els estudis de filosofia no t’han fet perneixement i de curiositat. Potser és per tot
era no convertir en opac allò que ha de ser
dre la feminitat”, o allò altre que va etzibaraixò que l’obra de Capmany ens arriba, o
fàcil i, sobretot, feliç; tal i com ho trobem
li el Dr. Font, “[...] es que usted posee, en un
soma evidentemente femenino, una inteliens retorna, com una obra directa, on troen les seves crítiques literàries, on la lectura
bem autenticitat a la primera línia, sense
esdevé una celebració de la intel·ligència; o
gencia masculina”.
maquillatges. Extraordinàriament lúcida i
als assajos, com La dona a Catalunya. ConsCapmany va abandonar una carrera
brillant, estremidorament actual.
ciència i situació, o com els condensats a Pecom a futura professora de filosofia a
La seva no va ser mai una cultura ni una
dra de toc, o Dietari de prudències, on s’exl’avorrida universitat d’aquell temps, aposliteratura amb notes a peu de pàgina, sinó
posa, amb naturalitat, un pensament lúcid i
tant per una vida regida per la paraula lliuque va ser l’expressió feliç del món, amb
agut que llisca amb una llengua precisa i
re. Es converteix en mestra, en professora a
uns ulls grossos que ho volien abastar tot i
l’Escuela de Enseñanza Media Albéniz, de eficaç.
amb la transgressió d’un cigar entre els dits
Pensament i paraula. Els dos elements
Badalona, on pot compartir amb els seus
que evidenciava una lluita incansable per la
que construeixen aquesta gran personalitat
alumnes allò que va aprendre al seu estimat
igualtat de la dona. Maria Aurèlia es queique és Maria Aurèlia Capmany. I afegiria el
Institut-Escola, la seva curiositat per la vida
xava al seu llibre Mala memòria del fet de
concepte de temps i de memòria. I, amb
i la seva defensa de la llibertat i la igualtat. I,
viure en un temps “tan pedant que una
ells, el de compromís. Amb aquests tenim
per aquests inicis dels anys quaranta del seconferència amable, riallera, encara que sigairebé tots els eixos que han creat l’estrucgle XX, Capmany s’afirma decididament,
gui aguda, produeix desconfiança”. Lectora
tura d’aquesta gran mestra i creadora,
de manera íntima, per la paraula escrita i és
de la vida, amb la seva obra ens diu, com
d’aquesta gran dona de lletres i d’acció.
quan comença a escriure les seves primeres
l’assagista francès: “Us diré, tot passejant,
Maria Aurèlia, amb el pensament, la paraunovel·les. Però la seva vida pública ja covet aquí tot allò que penso”. Naturalment.
la i el temps, va construir, al llarg de la seva
mença en aquesta relació mestra-deixebles,
Amb un alt sentit de la bellesa. ❋
obra, la baula amb el seu temps íntim,
que continuarà encara, durant molts anys i
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L’altra ciutat de Maria
Aurèlia Capmany
M

Q
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Que la
Universitat
Rovira i Virgili
custodiï els
seus papers
representa
una mínima
compensació
pels beneficis
que va aportar
una dona
valenta que va
deixar una
petjada
profunda

Magí Sunyer, deixeble
i amic de Capmany i
Vidal Alcover quan
eren professors a la
Universitat de
Tarragona, mostra
l’empremta que van
deixar a la ciutat

aria Aurèlia Capmany era barque la visita del Vidal i la Capmany al Mas
celonina i s’hi sentia. Va néixer a
va contribuir, si més no, a fer-los prendre
la Rambla i, després d’un periuna decisió d’importància, no solament
ple per l’Eixample –carrer de Balmes, carper a ells, ans per a la comarca: muntar-se
rer de Mallorca–, va experimentar la satisun pis a Tarragona i, pel que fa al Jaume,
facció de poder tornar a l’interior de les
incorporar-se a la ciutat i a l’elemental vida
muralles –unes muralles ja pretèrites–
universitària que la ciutat estrenava. Vist el
quan va anar a viure –molt poc temps– i
que això ha significat per a la, fins aleshomorir a la plaça Reial. Els càrrecs que en
res, neulida vida cultural tarragonina, si els
els últims anys de vida va exercir a l’Ajuncaragols, per compte de caragols, haguessin
tament de la ciutat, sobretot el de regidora
estat llagostins, i el vi del Sindicat de la Selde Cultura, representaven la culminació
va, Chateau-qualsevol-cosa, i això, cada
pública de la seva estimació per Barcelona.
setmana a partir d’aquella data fins avui, la
De nació, catalana, per ciutat, barcelonina,
comarca encara hi hauria seguit fent un
més enllà de viatges i estiueigs com l’anual
bon negoci.” L’afectuosa hipèrbole propora la Mallorca de Jaume Viciona la mesura de l’entudal, va establir unes connesiasme d’un home tan mexions particulars amb tres
surat com Baixeras.
ciutats: el París dels anys
En efecte, a partir de la
cinquanta, la Badalona on
seva instal·lació a la ciutat
va treballar i sobre la qual
a principis dels anys seva escriure una novel·la,
tanta, tots dos van actuar
Betúlia, i Tarragona.
com a catalitzadors de la
Els primers contactes de
vida cultural tarragonina,
la Maria Aurèlia amb el
primer des d’un pis del
Camp de Tarragona, episòcarrer de Pin i Soler, desdics, es van produir a prinprés des d’un altre del
cipis dels anys cinquanta:
carrer de les Coques, dauna excursió escolar que va
vant mateix de la catedral,
servir d’inspiració per a la
lluminós i parat amb un
novel·la L’altra ciutat i una
gust exquisit. Baixeras
conferència al Centre de
parla de comarca i, en
Lectura de Reus, a la qual es
efecte, sovint visitaven les
refereix amb detall Xavier
poblacions del Camp i
Amorós en les seves memòvoltants en un moment
ries. D’una o altra manera,
d’inquietud política i culs’hi va continuar relaciotural convidats a tota menant a través de tarragonins
na d’actes, sobretot coni reusencs que s’introduïen
ferències –a la Maria Auen el món teatral barceloní, Una ruta mostra des del 2005 els espais de Tarragona relacionats amb la vida i
rèlia li corresponia quasi
com Fèlix Ferrer, o de nous l’obra de Maria Aurèlia Capmany, que hi va viure / ROSA BONCOMPTE
sempre parlar de la dona–.
requeriments en forma de
A Tarragona ciutat, el
conferència, aquesta a l’esprincipal focus cultural
cola Pax de Tarragona el 1966, que degué
del final del franquisme i de la transició
la Guàrdia Civil que feia la ronda amb un
propiciar un contacte més continuat amb
va ser la llibreria de la Rambla, i allí coinbon berenar: “D’entre els invitats, dos perun grup de persones que formaven part de
cidien amb escriptors com el benissetà
sonatges hi feien especialment honor, i ens
l’oposició al règim franquista.
Artur Bladé Desumvila que, tornat de
honoraven: la Maria Aurèlia Capmany i el
Josep Anton Baixeras va narrar amb
l’exili, s’havia instal·lat a la ciutat. Van reJaume Vidal Alcover. No sé qui dels altres
emoció la compareixença de Maria Aurèlia
forçar l’amistat amb persones influents a
comensals havia fet córrer que allò podia
Capmany, per primera vegada acompanyala població, algunes que connectaven
molt bé ser que es tractés d’un autèntic
da de Jaume Vidal en aquestes terres, a un
amb la legalitat republicana, com els Lloviatge de nuvis. De fet, cap dels dos persosopar de conill amb caragols del Mas dels
ret i els Mallol, altres actius culturalment
natges suara esmentats en tota la nit no va
Casaments, al terme de la Selva del Camp,
i política, com els Baixeras i els Pujolfer res per desmentir-ho.”
en una clandestinitat controlada, perquè
Malé. Per cada una de les cases esmentaDes del record, Baixeras considera que el
prèviament l’amfitrió, Gabriel Xammar,
des va passar una multitud de joves esconvit va tenir unes conseqüències de llarga
s’havia encarregar de subornar la parella de
criptors i artistes de tota mena, alguns
transcendència: “Molt més tard hem sabut
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Li agradava
cuinar
uns plats
magnífics
Cultura de l’Ajuntament barceloní, que
la va absorbir. A partir de llavors, tal com
ella mateixa explica als dos llibres de memòries, les visites, més escasses, tenien
caràcter de relaxació, d’una descompressió que l’ajudava a distanciar-se temporalment de les misèries i les tensions de la
vida política. Li agradava anar a comprar
a les botigues del barri vell: s’hi movia
com el peix a l’aigua, era molt popular
entre botiguers i compradors; li agradava
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cuinar i que es valoressin els plats que
preparava, que eren magnífics. La ciutat
li deu un esbojarrat pregó de festa major
en què s’ho va fer venir bé per investir feminista Santa Tecla, la patrona.
La Tarragona que va viure Maria Aurèlia Capmany tenia poca relació amb la
ciutat levítica i oficial –que continuava
existint, en una altra dimensió– de la
postguerra que servia de teló de fons a les
vivències i els records de la protagonista
de L’altra ciutat. Hi va ser feliç entre els
embats de tota mena que la Fortuna reparteix en la vida dels humans. Hi va ser
estimada, admirada i temuda –perquè a
molta gent la Maria Aurèlia li feia por, no
debades era una dona que fumava, argumentava i no callava–. Que la Universitat
Rovira i Virgili –per voluntat seva però
gràcies a la generositat de les seves nebodes, que tenien la prerrogativa de disposar-ne sense límits– custodiï els seus papers i els seus llibres representa una mínima compensació pels beneficis que a
aquestes terres va aportar una dona valenta que va deixar una petjada profunda
en aquells que la van conèixer. ❋
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quan encara no havien escrit res, d’altres
ja amb obra en curs, començant per l’historiador i llavors poeta Pere Anguera i
per Marcel Pey, artista underground, i
continuant per Montserrat Palau, Joan
Cavallé, Josep Bargalló, Josep Lluís Savall, des que eren estudiants, i un llarg etcètera que inclou qui signa aquest article
i molts altres a qui demano disculpes per
no anomenar-los. Els barcelonins –Josep
Anton Codina, per exemple– i mallorquins –Gabriel Oliver, Josep Maria
Llompart– que ocasionalment o de manera més persistent compareixien acabaven de vivificar l’ambient. Allí es van gestar revistes i col·leccions de llibres i es
van preparar tota mena d’actuacions literàries. Quan Antoni Torrell i Joaquim
Martín van obrir el bar Poetes, a dues
passes del carrer de les Coques, es va convertir en oficina nocturna de conspiracions i festes. Les fotografies d’ells dos feliços davant la desfilada de disfresses dels
carnavals del local ho testimonien.
La Maria Aurèlia acostumava a passar
una part de la setmana a Tarragona, fins
que va ocupar el càrrec de regidora de

Acollia a
casa seva
joves
escriptors
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