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Introducció
 Que la dona es mereix, per dret, un lloc en una societat moderna és una

afirmació inqüestionable al segle XXI. Se’l mereix també en l’àmbit de la
cultura i en totes les seues manifestacions: ciència, tecnologia, arts i
concretament en la LITERATURA UNIVERSAL.

Ara bé, el paper de la dona en la història de la literatura universal és
pràcticament o inexistent o excepcional. Només unes certes dones escriptores
han deixat en aquest camp la seua empremta o han sigut "visibles", dones amb
cervell d’home, a les quals al·ludia Simone de Beauvoir. Tot i que la dona va
trigar segles a reivindicar l’espai que li corresponia en el camp de la creació
literària CULTA, no hi ha dubte que la literatura popular va ser creada i
transmesa en bona part per dones. Aquesta literatura, anònima i oral, apareixia
lligada a l’amor o al cicle vital, i demostrava una capacitat innegable d’enginy i
geni creatiu. Sí, però apartat de la “cultura” amb majúscules.



Els homes podien anar a la universitat, però les seues germanes ni
tan sols podien passejar pels jardins i encara menys entrar a les
aules: eren autodidactes convençudes. Al llarg de molts segles, es
va considerar que la dona no necessitava ni saber llegir ni escriure
per desenvolupar les tasques que tenia ja assignades en funció del
seu sexe. Si tenia aquests coneixements podia constituir un perill!
Podia pensar per ella mateixa i podia voler canviar -ara diríem
millorar- el món. I així va ocórrer. L’emancipació de la dona es
començà a produir segle XIX, però cada vegada coneixem més
casos d’escriptores de segles anteriors, que, malgrat els obstacles i
els estereotips, han sigut pioneres, amb uns objectius més o
menys clars i coherents i una gran dosi d’enginy. A poc a poc ens
mostren que no es podia ni es pot parlar d’ una incapacitat
femenina “per natura”, sinó d’una altra cosa... Però com podien
superar les dificultats i accedir a la cultura i les lletres?



Prenien directament el mateix ”rol masculí”. Podien fer-se passar per
homes, utilitzant pseudònims masculins creats per elles o deixant que
marits, altres familiars o amics signaren les seues obres. Recordem el
cas de Víctor Català (Caterina Albert) o Fernán Caballero (Cecília Böhl
de Faber).

Escrivien obres (com les escrites per homes) que narraven les vides
femenines “impròpies” o “marginals”, que no seguien el camí marcat.
En moltes ocasions, i contra tot pronòstic, han servit de revulsiu per a
les dones, de presa de consciència o de reflexió, d’exemple o de
controvèrsia.

Creaven una literatura estrictament “femenina”, feta per i per a dones,
que acceptaven i assumien el rol social i que no posaven en dubte cap
dels valors socials imperants.



En el petit treball col·lectiu que ara llegireu, volem mostrar només un tast d’aquesta literatura en
femení. Ens hem centrat en l’etapa que estàvem treballant a l’aula en aquells moments: del segle
XVII al XX, amb escriptores com Mary Wollstonecraft, Caterina Albert i Paradís, Virginia Wolf,
Maria de Zayas, Jane Austen o Margarita Hickey. Hem volgut exposar-lo tot coincidint amb el DIA
INTERNACIONAL DE LA DONA 2021, i amb el propòsit de continuar-lo.

(Mª Isabel Micó Català)



Mary Wollstonecraft (27 d'abril de 1759 - 10 de
setembre de 1797) va ser una escriptora i filòsofa
anglesa. Considerada una figura destacada del
món modern. 
Va escriure novel·les, contes, assajos, tractats, un
relat de viatges i un llibre de literatura infantil.
Com a dona de segle XVIII, va ser capaç d'establir
com a escriptora professional i independent a
Londres, cosa inusual per a l'època. 

Mary Wollstonecraft
 



OBRES
 En la seva obra "Vindicació dels drets de la dona"

(1792), argumenta que les dones no són per naturalesa
inferiors a l'home, sinó que sembla que ho són perquè
no reben o han rebut la mateixa educació, i que homes i
dones haurien de ser tractats com a éssers racionals.
Imagina, així mateix, un ordre social basat en la raó.
Amb aquesta obra, va establir les bases del feminisme
modern i la va convertir en una de les dones més
populars de l'Europa de l'època.



OBRES
 "Vindicació dels drets de la dona" és una barreja de

gèneres literaris -un tractat polític, una guia de
comportament i un tractat educacional per tal de
discutir la posició de la dona en la societat.
Wollstonecraft esbossa les connexions entre quatre
termes: dret, raó, virtut i deure. Els drets i deures estan
completament interrelacionats segons Wollstonecraft -si
es tenen drets cívics també es tenen deures cívics. Tal
com ella comenta breument "sense drets no pot haver-
hi cap obligació".



CURIOSITATS
 Mary es mantenia econòmicament gràcies al

seu treball com a institutriu i després va ser
traductora de textos ja que si s'haguera
dedicat exclusivament a la literatura no
haguera pogut sobreviure. Va aprendre
alemany i francès i va escriure ressenyes per
"Analytical Reviw". Va ser la creadora de
"Una visió històrica i moral de l'origen de la
Revolució Francesa" i altres obres.



CURIOSITATS
 

A part de la seva professionalitat i la dedicació
per intentar millorar la moral "antifemenina" en
textos escrits, la seua figura ha aportat un lloc
molt especial a la literatura de dones. 
Després de dues relacions sentimentals  amb
Henry Fuseli i Gilbert Imlay. Amb el segon  va
tenir  la seva primera filla anomenada Fanny. Es
va casar amb el filòsof William Godwin, un dels
precursors del moviment anarquista, el 29 de
març de 1797.



CURIOSITATS
 

A l'edat de 38 anys, va tindre la seva segona filla Mary
Shelley (futura autora del clàssic Frankestein), però
durant el part, la placenta es va trencar i es va infectar.  
Va morir de septicèmia el 10 de setembre de 1797.
Godwin va quedar destrossat i va decidir incinerar les
restes de la seva dona a St. Pancras Old Church i
després se li va construir un memorial.



Fou una escriptora catalana coneguda pel

pseudònim de Víctor Català. També va

desenvolupar una carrera com a pintora, escultora

i dibuixant.

Va nàixer l'11 de setembre del 1869 i va morir el

27 de gener del 1966.

Va pertanyer al moviment anomenat

Modernisme.

CATERINA ALBERT I PARADÍS
 



· Ombrívoles

· Contrallums

· Retablo

· Solitud

· Marines

Cal destacar la novel·la ''Solitud'' que té com a protagonista a Mila,

una dona que no és feliç en el seu matrimoni. El seu marit resulta ser

un home gandul i amb poca personalitat. La profunda insatisfacció

que pateix la porta al desequilibri emocional que intenta “amortitzar”

a través de les relacions personals que manté amb altres. 

OBRES
 



Va ser coneguda pel seu pseudònim Victor Català, ja que en aquella

època les dones no podien publicar llibres.

Va presidir els Jocs Florals de Barcelona de 1917, va formar part de
l'Acadèmia de la Llengua Catalana i va ser triada col a membre de la
Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.

CURIOSITATS
 



Va nàixer el 25 de Gener de 1882 al Regne Unit i
morirà el 28 de Març de 1941. Aquesta escriptora
britànica és considerada com una de les precurssores del
feminisme i figura clau del modernisme literari del segle
XX. Casada amb Leonard Woolf, un jueu, l'escriptora
sempre es va mantindre molt pròxima a aquesta
comunitat i en els seus textos va introduir diversos
personatges jueus. Va començar escrivint articles i
crítiques per a The Times Literary Supplement, el
suplement literari de The Times, i per al periòdic The
Guardian. En 1908 va escriure l'obra de teatre
"Melymbrosia", la que es va convertir en la base de la
seua primera novel·la: Fi de viatge, publicada en 1915.

Virginia Wolf



Fi de viatge (1915) Primera novel·la, l'escriptora
realitza un retrat de la condició femenina en
l'època. 
La senyora Dalloy (1925) Quarta novel·la.
Aconsegueix relatar l'estructura social
d'entreguerres.
Al Far(1927) Una narració emotiva i
commovedora del pas del temps
Una habitació pròpia (1929) Obra més famosa.
Tracta sobre les dificultats econòmiques i socials
que impedeixen a les dones aconseguir les seues
metes.

Obres



Curiositats
Mai va assistir a l'escola. Els seus pares es van
encarregar de la seua educació i als 7 anys dominava
llatí, francés i història.
 L'obra amb la qual es va convertir en un referent del
feminisme es titula "Una habitació pròpia". Ací
intenta reivindicar a les dones dins d'en una cultura
dominada pel gènere masculí. 
L’any 1928, l’escriptora anglesa Virginia Woolf va
ser convidada a donar a Cambridge dues
conferències sobre el tema “La dona i la novel.la”.
Una de les seues frases més recordades va ser: “Una
dona ha de tindre diners i una habitació pròpia per a
escriure ficció”.



Va néixer el 12 de setembre de 1590 a Madrid i va
morir després del 1647, ja que a partir d’aquest any
es desconeix més dades ni noves publicacions. Va ser
una escriptora espanyola del Segle d’Or. Va escriure
poesia, novel·la i teatre. Filla de Fernando de Zayas y
Sotomayor (capità d’infanteria, al servei del comte
de lemos) i de María Catalina de Barrasa. La seua
residència habitual era Madrid, però també va viure a
Nàpols, Saragossa, Sevilla o Granada i a Barcelona.

María de Zayas 
("la dona sense rostre")

07



Totes les seues obres presenten un fort component de denúncia
social. La primera part de “Novel·les amoroses i exemplars” o
“Decameró espanyol”, està formada per 10 novel·les cortesanes
en què s’analitzen els estrats socials superiors de la seua època. Té
una visible influència de Cervantes, i del Decameró de Boccaccio,
pren  la fòrmula del marc narratiu. En la segona sèrie, “Novel·les i
saraus” i “Part segona del Sarau i entreteniments honestos”,
aumenta la truculència i l’escabrocitat dels arguments.“La traïció
en l’amistat” és una de les comèdies que va
compondre.S'aproxima a la narrativa picaresca, també a la novel·la
bizantina cerventesca (La força de l’amor, El previngut).

Obres07



En 2019 es va publicar un estudi firmat per Rosa Navarro Durán
en què afirma que l’autora és un heterònim d’Alonso de Castillo
Solórzano. En canvi, aquesta hipòtesi ha sigut rebutjada per altres
investigadors, a través de l’anàlisi d'estil mètric molt concloent, de
l’obra de l’autora en comparació amb textos d’Alonso de Castillo.

Curiositats07



Aquesta novel·lista anglesa va néixer el 16 de
desembre de 1775 a Anglaterra i va morir el 18
de juliol de 1817. 
Va ser educada a Oxford per un familiar, després
a Southampton i a una escola de senyoretes a
l'abadia de Reading, Berkshire.
Va començar la seua primera novel·la l'any 1789.
Un dels seus Germans, Henry Austen, va ser qui
la va encoratjar a escriure, i ell mateix ja era un
aficionat de l'escriptura. 

Jane Austen07



L’obra més important de Jane Austen és “Orgull i Prejudici”, publicada en 1813,
una novel·la sentimental, psicològica i de costums, amb una gran dosi sàtira.
L’acció està situada a Anglaterra, al segle XIX, en aquella època la senyora Bennet
ha criat  cinc filles amb l'únic desig de trobar marit.  L'arribada al veïnat de Charles
Bingley, un jove ric i solter, amb moltes amistats. Aquest entorn  desperta
l'interès de les germanes Bennet. Elizabeth, una de les filles dels Bennet,
començarà una singular relació amb Darcy, un dels amics de Bingley, que
desencadenarà aquesta història d'orgull i prejudicis entre els dos fins a arribar a
conèixer el veritable amor.

La primera obra de Jane Austen va ser “Sentit i sensibilitat”, novel·la romàntica i 
 d'aprenentatge publicada en 1811, amb 36 anys.
Les joves germanes Dashwood comparteixen el mateix afany per la recerca de la
felicitat. Elinor, tranquil·la i pacient, confia de poder salvar amb la seva discreció
els obstacles que impedeixen la seva relació amb Edward Ferrars. Impetuosa i
extravertida, Marianne, no dubta a deixar-se conquerir pel seductor Willoughby.

Obres de Jane Austen 07



La seua primera obra, “Sentit i sensibilitat” va ser
publicada sota el nom de "By Lady", de forma
anònima.

No s'ha sabut mai el motiu de la seva mort, només
que va morir als 41 anys a Anglaterra, al 1817.

Curiositats d'Austen 07



Va ser una escriptora britànica. La seva obra més important és la
novel·la "Cimeres borrascoses" (1847), considerada un clàssic de la
literatura anglesa. Aquesta va ser publicada sota el pseudònim
masculí de Ellis Bell per a superar així les dificultats que tenien les
dones del segle XIX en el reconeixement del seu treball literari.
Va ser la cinquena de sis germans. Charlotte va descobrir per
casualitat les poesies que escrivia la seva germana Emily.
Les tres germanes Brontë van decidir llavors publicar un llibre de
poesia conjunt.
 Destaquen especialment les poesies d'Emily a la qual la crítica
literària ha considerat com una de les millors poetesses del Regne
Unit.

EMILY BRONTË07



Cimeres Borrascoses
És l'única novel·la d'Emily Brontë. 
Va ser publicada per primera vegada en 1847 sota el pseudònim
de Ellis Bell. La seva germana Charlotte va editar una segona
edició pòstuma.
Ara es considera un clàssic de la literatura anglesa.
Cimeres Borrascoses ha donat lloc a moltes adaptacions, incloent
diverses pel·lícules, dramatitzacions radiofòniques i televisives, un
musical, telenovel·les i cançons.

OBRES: 07



Igual que la seva germana Charlotte, autora de Jane Eyre, va
sofrir de tuberculosi sent una nena i precisament va morir
d'aquesta malaltia als 30 anys. Una malaltia de la qual van
morir altres dues de les seves germanes: María i Elizabeth.
Cal saber que quan es va publicar la seva obra més important,
la crítica no la va acceptar bé. I és que la novel·la era molt
diferent a la resta. Això era pel fet que l'autora presentava a
personatges amb un caràcter violent a vegades.

CURIOSITATS: 07



MARGARITA
HICKEY

 Filla d'Ana Pellizoni, pertanyia a una família de cantants milanesos , i de
Domingo Hickey, d'ascendència irlandesa. Poc després de nàixer, tota la
família es va traslladar a Madrid. Es va casar molt jove amb el gentilhome
Juan Antonio d'Aguirre, ja septuagenari, uixer de l'infant Lluís de Borbó, i
va quedar vídua abans de 1779. No va tornar a casar-se. Va tindre
desenganys amorosos, que va lamentar en els seus versos, plens d'intens
dolor i que va signar amb els pseudònims de "Antonia Hernánda d'Oliva",
"Francisco Lelio Panxa" o amb les inicials M. 
En 1759, va entaular amistat literària amb Agustín Montiano, director de
la Reial Acadèmia de la Història. En 1779, ja vídua, va sol·licitar i va
obtindre llicència per a imprimir diverses de les seues composicions encara
que no van eixir a la llum fins a una dècada més tard. Van quedar inèdites
les seues traduccions de dues tragèdies de Voltaire, Yazira i Alzira,

 



De bienes destituidas,
víctimas del pundornor,
censuradas con amory
 sin él, desatendidas;
sin cariño pretendida
,por apetito buscadas,

conseguidas,
ultrajadas,

sin aplausos la virtud,
sin lauros la juventud

y a la vejez despreciadas"

 

OBRA
 

FRAGMENT DE LA SEUA OBRA
DEDICAT A LES DONES

 



Curiositats
 

També es va dedicar a la geografia i va
escriure una Descripció geogràfica a
històrica de tot l'orbe conegut fins ara
Va traduir del francés Adrómaca de
Racine, i Zayra i Alzira de Voltaire. El
seu propòsit era aclimatar a Espanya el
teatre francés..
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