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Avui, la Fundaci6 Carulla -que
t6 els inicis a la Fundaci6Jaume
I (1973)- ~ s una peqa clau per entendre el fil pedag6gic que ha
anat desenvolupant el mecenat
ge de la familia Carulla des de d~cades en~h. Engranatge de pro
moci6cultural, t~ pres6nciaen
bits ben diversos relacions arab
els valors personals que els han
inspirat.
Tamb~a I’educaci6
Els Premis Baldiri Reixac, enles
seves diverses categories, mar
quen any rere any des de11978/79
les bones pr~tctiques educatives
de les escoles del conjunt delpais, treb allant la llengua, la cultura i les tradicions des de l’aula.
Es facll veure als ulls dels professorat guardonat la satisfacci6 per saber que la feina reconeguda, calia dur-la a terme, perqu6 la innovaci6 i els continguts
s6n bons per garantir i assegutar el marc referencial ila cohesi6 social.
Per6 s6n tamb6 les monograties nadalenques, les Nadales,
que es publiquen des de 1967, i
el fet de set amics dels classics,
ambla recuperaci6 de l’editori
Llu(sCamlla
i la sevaesposa
MariaFont,enunafotod’arxiu.~oro:CED,DA
al Barcino, que mira un passat
que cal corn a minim con6ixer,
per6 tamb6 reivindicar i llegir.
Perqu6 el motile de la hist6ria
existeixi 6s nostre.
En aquesta temporalitat del
pas del temps,hem de tenir tam
b6 una mirada posada ales gestes de la quotidianitat rural, a la
impuls 6s obra de Lluls C arulla i o al Palau de la Mfisica del mo- quals va construir-se l’actual
mat6ria, al tempsi l’esfor~, aix6
Canals (19o4-199o) i la seva es- dernisme artistic. Nomsque s’in- complex agroalimentari inter6s, a l’etnologia queens descoposa,Maria Font Bernaus (1919- terrelacionen ambels de la pianis
nacional amb seu a casa nostra.
breix el Museude la Vida Rural
zo16), queens va deixar pocs di- ta Maria Canals, elgram~tic San- Aquest 6s un exemple de com les (MVR,1988), tornant de nou
es enrere i a qui Caries Duarte, chis Guarnero l’arrelat escriptor empreses catalanes poden set l’Espluga de Francoli. A la que
actual president de la Fundaci6 Francesc Candel.
competitives i, al mateix temps, era la casa natal dels Carulla,avui
na escultura del construc- Carulla, s’hi referia ambencert
E1 vessant econ6mic familiar
disposar d’una vocaci6 de valors museu, s’hi poden veure, a m6s
tivista valenci~ Andreu coma <*gran dama de la cultura
dels Carulla ~s forjat ja a la d~ socials.
de la permanent, un seguit d’ex
Alfaro ens d6nalabenvinE1 catalanisme, en aque st con- posicions temporals molt recocada dels trenta, el 1937. S’inicia
guda al Casal de l’Espluga (1963),
Pels historiadors de la Cata- arab aquells concentrats culina- vuls segle XX,ha necessitat les manables que repassen vides i
aquest espai d’influbncia nou lunya del segle XX,Lluis Carulla risque van popularitzar-se de s- figures del mecenatgede la bur- situacions queens fan reflexio
centista que ha transformat des iMaria Font s6n nomsque aparei- pr6s de la comtessa, apartir dels gesia emprenedoraper poder des- nat i con6ixer.
envolupar aquells prop6sits que
dels anys seixanta la fisonomia xen relacionats ambinfinitat de
Aixl, a la Conca de Barber~,
de la poblaci6 tot establint un projectes culturals i de l’empreeren necessaris per fer avanqar en aquesta poblaci6 que veu n6icentre permanent de dinamitzanedoria, que llegim entextos meelpals en circumsthncies no sem- xer el riu Francoli a la Covade la
ci6 civica, de mostra cinemato morialistes d’Albert Manent, de
Font Major, hem tingut dignes
pre senzilles. ,L’exempledels pri
Llufs
Carulla
i
gr~fics o d’espai teatral.
Josep Maria Ainaud de Lasarte o
mers anys d’Omnium Cultural
continuadors
contemporanis
Maria Font s6n noms (1961), la hist6rica entitat vin- d’aquella tasca que Caius Cilnius
L’Espluga de Francoli coneix en estudis de Francesc Cabana.
corn ningfi el que suposa tenir
Noms,els de Carullai Font, que
culada durant molts anys al Palau Maecenas,en 6poca romana d’Aurelacionas amb
una familia arab un impuls s61id van repetint-se aquii allh, a FOrDalmases, en seria una mostra gust, estengu6 als escrits d’Hoinfinitat de projectes significativa.
d’iniciatives culturals. Aquest fe6 Catal~ de les societats corals
raci, Virgili o Properci.

Carulla,

mecenatge cultural

U
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Enmig del magma
dels editors
Abril, 2016
David20
Castillo

FRECUENCIA: Diario

A començament
que les seves paraules no tan sols resultarien profèPÁGINAS: de
36segle, el perspicaç editor Mario O.J.D.:lleó
23625
Muchnik explicava que “des dels dies de glòria en què el tiques sinó que l’allau d’editors ja no la dominem ni els
Quixot
va arribar
a Barcelona
i va conèixer alguns editors
TARIFA:
6842
€
E.G.M.:especialistes.
131000 Editorials d’un sol editor en llancen a
–que en realitat eren impressors i llibreters– fins a la cri- l’oceà de les llibreries i les distribuïdores, i sembla que
ÁREA:
100%
SECCIÓN:
CULTURA
si actual,
on 1073
segonsCM²
alguns- es
presagia la mort definitiva
van sobrevivint,
siguin professionals o no. El que no ha
del llibre, la quantitat de joves amb ganes de fer-se edivariat des del temps del Quixot és que mentre els editors ha anat en augment”. No es podia imaginar el vell
tors sobreviuen, els autors continuen a la misèria.

Juan José Lahuerta explora en un llibre el ràpid impacte a favor i en contra de
l’obra de l’arquitecte en la cultura popular i com esdevé un símbol de Barcelona

Gaudí, estrella en vida
Montse Frisach
BARCELONA

En la seva guia de la ciutat, L’art d’ensenyar Barcelona, publicada el 1929,
Carles Soldevila es lamentava que no es poguessin
ocultar als turistes la Pedrera, la Sagrada Família i
la resta d’edificis de Gaudí. I ho feia només tres
anys després de la mort de
l’arquitecte. Exponent del
Noucentisme, director de
la revista catalana més
europea del moment,
D’Ací d’Allà, a Soldevila
Gaudí li semblava vulgar i
kitsch. Segurament a
l’elegant autor de Fanny,
se li posarien els pèls de
punta avui en dia de veure
les cues de turistes gairebé quilomètriques que es
formen davant els edificis
de Gaudí. L’arquitecte ha
guanyat la batalla de la fama, definitivament.
Però Gaudí, amb detractors i tot, ja va ser un
arquitecte estrella en vida
i molt aviat, a més, i a sobre ho va ser un segle
abans que aquest concepte es posés de moda. De
fet, va ser “el primer arquitecte estrella a nivell
internacional”,
segons
Juan José Lahuerta, conservador de col·leccions
del MNAC, arquitecte i expert en Gaudí. Lahuerta
analitza com Gaudí acaba
sent “la imatge principal
de Barcelona” en el llibre
Antoni Gaudí. Fuego y cenizas, publicat per l’editorial Tenov. Es tracta de la
recuperació i revisió
d’una part del text d’un llibre anterior de Lahuerta,
Humaredas (publicat per
Lampreave el 2010) i que
ara Tenov ha recuperat en
tres volums només en anglès, però aquest últim
també en castellà.
Magníficament editat
amb abundants fotografies, algunes inèdites, el

Juan José Lahuerta, davant la reixa de la casa Vicens de Gaudí, que s’exposa al MNAC, obra construïda amb elements modulars industrials ■ JOSEP LOSADA

llibre reflecteix com l’arquitectura de Gaudí va
acabar protagonitzant la
imatge popular i convertint-se en un símbol de la
ciutat de Barcelona, que
s’estén a través de mitjans com revistes i diaris i
impacta en la cultura popular a través dels acudits, les caricatures o les
targetes postals ja en vida
de l’arquitecte.
“Gaudí juga un doble
paper. Treballa per a
clients molt poderosos
com la burgesia industrial
barcelonina i l’Església catòlica però a la vegada té
l’oportunitat de construir
amb molta llibertat. Ell
adopta, però, l’actitud de
l’artista bohemi i excèntric, que s’acaba imposant
per sobre del client. El seu
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art s’imposa a través de
l’individualisme”, explica
Lahuerta.
Ben al contrari d’altres
artistes bohemis de l’època, com Van Gogh, l’obra
de Gaudí té un impacte
immediat en l’espectador.
Si més no, la seva obra és
al carrer. “La seva fama
corre paral·lela a la invenció de la targeta postal a finals del segle XIX –exemplifica Lahuerta–. Podem
seguir perfectament la
imatge de l’evolució de la
construcció de la Sagrada
Família ja des dels inicis.”
Enemics noucentistes
Malgrat els seus detractors noucentistes, en l’àmbit popular, Gaudí i l’arquitectura modernista van
acabar dominant el gust

estètic. Als anys vint hi va
haver campanyes a favor
d’enderrocar el Palau de la
Música. Però malgrat això, “el modernisme no va
acabar de desaparèixer i
es va acabar mantenint en
les classes mitjanes”. “El
primer modernisme comença en les elits però
amb la producció de masses i veiem com hi ha una
segona versió abaratida
dins de molts pisos de la
ciutat. En l’aspecte intellectual, a més a més, els
surrealistes, com Dalí, el
recuperen.” I ara, en ple
segle XXI, referint-se a
Gaudí, Lahuerta afegeix
que “no hi ha cap arquitecte modern al món que porti tants autobusos davant
els seus edificis”.
En el llibre es recupera

Prototips d’escopidores al passeig de Gràcia el 1908,
gairebé davant la casa Batlló, en una postal inèdita ■ TENOV

un interessant text del jove Gaudí en què criticava
que l’ornamentació d’edificis contemporanis com
l’Òpera Garnier i l’església
del Sagrat Cor de París
fossin afegits a la construcció i que no formessin

part de l’estructura. Gaudí també apostava pels
elements industrials, peces modulars fabricades
en sèrie com fa amb la reixa de la casa Vicens o amb
l’extraordinari drac de la
porta del pavelló Güell. ■

PAÍS: España
PÁGINAS: 45
TARIFA: 2052 €
Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi
ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin. El número no es pot repetir
Abril,
tampoc20
en la
mateixa2016
línea, ni horitzontal ni vertical.

ÁREA: 268 CM² - 25%

居

居屃居 层
居尿层 尾 居
O.J.D.: 23625
居 尺 居 尲
E.G.M.: 131000
屄层屄居
层 居
SECCIÓN:
APUNTS
居 尮 居 尶尸
FRECUENCIA: Diario

A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA

BARCELONA

‘Victus’’. El Museu d’Història de Catalunya acull la
presentació del còmic basat en la novel·la d’Albert
Sánchez Piñol, a càrrec
de Carles Santamaria i
Cesc Dalmases.

Antonina Canyelles.
Recital de la poeta mallorquina a l’Horiginal (Ferlandina, 29).

19.00 PRESENTACIÓ

BARCELONA

19.30 PRESENTACIÓ

‘Deu èxits de l’economia catalana’. A l’Ateneu
Barcelonès es presenta el
llibre de l’economista
Francesc Cabana.

20.30 RECITAL

BARCELONA

21.00 CONCERT

Roger Mas al Festival Mil·lenni

El ‘Soterrani’ de la Sala Beckett

BARCELONA
21.00 CONCERT

BARCELONA
21.30 CONCERT

La poesia del cantautor de Solsona arriba a l’Auditori, on cantarà à les cançons del disc ‘Irredempt’.
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La Sra. Tomasa continuen sorprenent gràcies a la
seva potent fusió de música electrònica. A l’Apolo.

‘Barcelona 4 guitars’.
Quatre guitarristes, dos
homes i dues dones, interpretaran l’espectacle Versus amb obres d’Albéniz,
Bach, Schubert i Txaikovski al Palau de la Música Catalana.
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Archivo

Patti Smith se
añade al cartel
del Festival
Jardines de
Pedralbes
C. S.– Barcelona

nsa del archivo
ación catalana los
e forma ilegal»

tenecer a propietarios descocidos o al ser entregados a
enes nunca fueron sus propieos».
a asociación, que hace dos
os presentó una demanda ante
ribunal Superior de Justicia de
aluña movida por «la defensa

ue la
upuesto

ciones de la Corporació, Nùria
rach, en la comisión de control
Medios Audiovisuales del Parment.
a decisión del Govern ha dejasin efecto el anteproyecto de
supuesto del 2016 y tener que
star de nuevo su previsión de

de las familias afectadas, en favor
de la integridad del patrimonio
histórico español y en defensa de
que las administraciones públicas
actúen de acuerdo con la ley»,
expuso algunos casos, por ejemplo el certificado de trabajo de
Guillermo Suils, actualmente en
el Arxiu Nacional de Catalunya,
perteneciente al que fuera relojero de la Puerta del Sol de Madrid,
un hombre nacido en Logroño,
procedente de una familia de la
provincia de Huesca y que nunca
estuvo en Cataluña.

Sorpresa institucional
Por su parte, la conselleria de
Cultura manifestó ayer su absoluta sorpresa por la demanda de la
Asociación Salvar el Archivo de
Salamanca. Desde la conselleria
recordaron que una Comisión
Mixta, formada por Gobierno
catalán y central, vela por las garantías del proceso de restitución
de documentos confiscados durante la Guerra Civil y que ya ha
restituido el 85 por ciento de los
papeles a sus propietarios.

gasto. «Estos ajustes afectarán
inevitablemente a las previsiones
de contenidos audiovisuales externos y a las inversiones tecnológicas y logísticas vinculadas a
obras», puntualizarone n un comunicado.
La CCMA cree que, «tras el gran
esfuerzo de los últimos años»,
durante los que «se han reducción
un tercio los recursos», la Corporació se encuentra en «una línea
roja que no se debe cruzar».
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Archivo

a
at
apeles
nca

Después de su antológica actuación del año pasado en el
Festival Primavera Sound,
donde repasó de forma íntegra
su clásico disco «Horses», la
cantante norteamericana Patti
Smith vuelve a Barcelona. Lo
hará el próximo 7 de julio, dentro del cartel del próximo Festival Jardines de Pedralbes. De
esta forma, la cantaautora,
auténtica reina del punk y la
explosión contracultural del
Nueva York de los años 70, se
añade a un cartel que del 11 de
junio al 16 de julio traerá a artistas como The Cranberries,
Tom Jones, Toquinho y Maria
Creuza o Joan Baez, entre
otros.
A sus 70 años recién cumplidos, Smith es un auténtico mito
de la música y cultura popular,
que ha visitado la Ciudad Condal en múltiples ocasiones. En
el año 2006, desntro del Festival
de Poesía, participó en un memorable recital en el Palau de
la Música, junto a otros poetas
y activistas como Amiri Baraka
o John Giorno, y que acabó con
ella cantando el emblemático
«Power To The People». En los
últimos años también ha dejada clara su vertiente literaria y
se han traducido muchos de
sus libros. Siempre con su serenidad como bandera, continúa residiendo en el Greenwich
Village de Nueva York, siendo
una inspiración constante para
las nuevas generaciones.

Patti Smith en una se sus últimas
actuaciones en Barcelona
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Victòria Palma

49

MUSICÒLOGA, LOCUTORA, REDACTORA I AUTORA DEL LLIBRE «FEMENÍ I SINGULARS»

«Jo no reivindico el paper de la dona,
elles, amb les seves vides, ja ho fan soles»
Fa vint-i-cinc anys, la figuerenca Victòria Palma va marxar a Barcelona a estudiar musicologia. Per atzars de la vida, va entrar a Catalunya
Música com a locutora i, fa una dècada, va estrenar l’espai Femení i singulars per treure a la llum vides de dones extraordinàries
vinculades amb la música, però injustament oblidades. Dotze d’elles protagonitzen ara un llibre sota el mateix nom, editat per Huygens.
El volum, ja per la segona edició, es va presentar al Palau de la Música de Barcelona i, properament, ho farà a Girona, Valls i Tarragona.
saven. És un llibre de gènere.
Amb això vull anar amb compte
perquè jo no és que no sigui feminista, totes volem defensar els
drets de la dona, però prefereixo
posar-les al costat d’ells, més que
potenciar-les a elles.

ENTREVISTA
Cristina Vilà
FIGUERES

Ens trobem en una cafeteria de
Figueres, ciutat on va néixer el
1965. Victòria Palma té clar que la
seva vida és a Barcelona, tot i que
aquí hi manté la família, a la qual
visita regularment. Aquest lligam
emocional amb la ciutat, doncs, fa
que aquesta entrevista sigui, assegura, molt especial.

P És cert, elles apareixen sempre en
el seu entorn quotidià.

P El seu llibre, Femení i singulars,
neix vinculat a l’espai que va crear
fa deu anys a Catalunya Música.

P En alguna ocasió, vostè les ha
anomenat les grans secundàries.

Sí, ho fa, però, deu anys després
amb la necessitat d’esplaiar-me,
d’aprofundir i d’explicar més coses del que em permeten els quatre minuts d’antena de l’espai, en
concret uns dos folis.

R

R És una relació meravellosa. Va
ser una parella que es va complementar moltíssim, de les més
sensates, artísticament parlant.

R

P Publicar un llibre no és fàcil. Com
va sorgir aquesta oportunitat?
R L’editora de Huygens anava en
cotxe quan va sentir una d’aquestes històries. Em va trucar per
dir-me que les volia publicar. Un
temps abans l’associació de dones
periodistes de Catalunya m’havia
donat un premi. Aleshores Ángeles Caso i Pilar Rahola m’ho van
suggerir. Vaig intentar buscar
editorial, però començava la crisi i em deien que m’ho hauria de
pagar. No vaig voler. Aquesta feina la faig amb tota la passió del
món, la gaudeixo tant que no vull
esguerrar aquesta part, de cada
setmana treballar amb una dona,
per posar-me a buscar recursos.
Tres anys després m’han vingut a
buscar ells. Estic contenta, Huygens és una editorial petita, però
em mimen molt.
P De llibres de dones se n’han escrits uns quants, però de dones que
han vinculat la seva vida a la música no tants. És una altra sensibilitat.
R Sí, i haig de dir que a mi també
m’agafa en una edat que em va
molt bé tractar-les. Si l’hagués escrit amb 30 anys, no hauria estat
el mateix, ho jutjaria tot. Les hauria vist com unes amigues i ara les
veig com unes germanes i, d’aquí
a un temps, com unes filles. A
l’hora de treballar-lo, m’hi he posat entenent perquè aquells pares
no deixaven estudiar les seves filles, perquè els seus homes no els
donaven suport i no vull fer-ne
sang, al contrari, parteixo de pensar que això és el que hi havia i, a
partir d’aquí, anar construint la
seva història. Jo no participo in-

No les descontextualitzo mai.

Algunes com Clara Schumann van
tenir el suport total del seu home,
Robert Schumann.
P

Palma reconeix haver gaudit fent el llibre, però també ha patit amb les vides d’aquestes dones. BORJA BALSERA

tentant reivindicar el paper de la
dona, perquè amb les seves vides
ho fan soles. Amb algunes històries, com la de Nannerl Mozart
(1752), quan les redactava em
queien les llàgrimes. És un cas, el
seu, tan flagrant de la història de
la música, com al seu germà el potencien perquè tiri a munt i a ella
li barren el pas i la fan quedar a
casa.
P Les dotze dones que retrata –María de la O Lejárraga, Lina Llubera
Prokófiev, Mel Bonis, Clara Schumann, Consuelo Velázquez, Christiane Marianne von Ziegler, Marguerite Monnot, Francesca Vidal,
Nannerl Mozart, Maria Yúdina, Aurora Bertrana i Lotte Lenya– van viure unes èpoques difícils.

Sí, però encara ara és molt desigual, perquè parlem de les prostitutes de la Rambla o de les dones que fan recerca en el Clínic o
instrumentistes a l’OBC. És molt
diferent i és tan ampli. Per això,
quan celebrem el Dia de la Dona
penso sempre perquè no gastem
aquests diners en educació per als
nens i nenes.
R

El llibre porta per subtítol Històries de dones i música. Dos elements que han marcat la seva vida.
P

R Sí, no són històries de dones de
la música, perquè algunes són llibretistes, altres poetes... Són històries de dones, majoritàriament.
P Algunes dones, com María de la O
Lejárraga, s’alien amb els seus homes per fer possible la seva passió.
En aquest cas, però, per viure-la a
l’ombra fins a l’any 2000, quan es va
destapar tot l’engany.
R

Si no s’hagués casat amb Gre-
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«Totes eren dones nobles,
sanes, valentes, que vivien
a contracorrent, eren dones
singulars»
«La meva vida és un
aiguabarreig entre la meva
vida personal i la meva
feina, que m’apassiona»
gorio Martínez Sierra, María de
la O no hauria pogut fer carrera
literària. El seu entorn sabia que
era ella qui escrivia les obres que
signava l’home, qui no ho sabia
era el públic. Fins i tot ara, buscant un llibret d’El amor brujo de
Falla el trobes signat per ell. Són
coses impreses fa molts anys.
P En el pròleg explica que va escollir aquestes dones, de les desenes
que ha fet en aquests anys, perquè
l’havien fascinat, seduït totalment.
R Costa fer la tria. Elles, quan les
vaig anar descobrint, van passar
a formar part de la meva vida, són
les que em van atrapar, a mi. Recordo un dia, portant la meva filla a escola, que em va dir: ahir em
vaig sentir una mica María de la
O perquè una amiga seva li havia
copiat un dibuix i havia dit que
era seu. Està tan imbuït l’ambient
de casa meva de tot això, dels viatges que fem amb el meu home a
llocs per buscar informació... La
meva vida és un aiguabarreig entre la meva vida personal i la
meva feina, que m’apassiona. I

ara, aquesta necessitat de la gent
que fem recerca, de voler compartir allò que saps amb els altres.
P Recerca que, en algun cas, ha
comportat molta paciència.
R El cas de Francesca Vidal vaig
tardar un any per fer-lo, perquè
la dona de Pau Casals, la Martita,
controla amb mà de ferro tot el
llegat de Pau Casals, mai ha deixat sortir el nom de Francesca Vidal enlloc. Hi ha exposicions de
Pau Casals parlant de l’exili i ella
no apareix. Però és amb Francesca Vidal amb qui marxa a l’exili,
va als camps de refugiats, s’hi
casa. Per anar a visitar l’arxiu de
Sant Cugat, on hi ha dotze cartes,
vaig tardar vuit mesos a tenir el
seu permís. Vaig cercar parents,
els vaig trobar. Va ser tot molt lent
perquè eren gent ja gran. A més,
quan vaig a veure famílies, amb
una tarda no en tinc prou. Hi vaig
una tarda, una altra i una altra.
P Malgrat que algunes eren molt
conegudes en el seu moment, com
Clara Schumann, el temps els hi ha
anat en contra.

Sí, el temps les ha anat desdibuixant i arraconant completament del panorama. Però estan
allà, només cal focalitzar la mirada, mirar a dreta i a esquerra. S’ha
publicat una foto moltes vegades
de Mozart amb el seu pare, Leopold, i una nena que toca el clavecí, que és Nannerl. Pensa que
d’ella només existeix un sol llibre,
escrit en alemany, que vaig haver
de traduir amb una noia que és
d’Alemanya i canta al cor del Palau. Ella ho anava traduint i jo
apuntant les coses que m’interesR

R Sí, però també totes són grans
protagonistes. Les he anomenat
així perquè és com s’ha explicat el
paper de la dona des de la història. La gran història no és la real.
De tot això em vaig adonar quan
ja, treballant a la ràdio, em va arribar un disc d’una dona compositora i em vaig adonar que en tots
els anys de carrera a l’Autònoma
mai es va parlar de cap dona. I em
vaig llicenciar fa 23 anys.
P

Cal seguir, doncs, amb la recerca.

Sí. Una de les dones que tracto,
Marguerite Monnot, que va estar
vint anys al costat de la Piaf i li escriu totes les cançons, no hi ha
cap llibre que parli d’ella. Jo vaig
trobar la informació buscant en
les biografies de la Piaf. Marguerite és qui la va enaltir, li va donar
la forma última de la Piaf i ella ho
sabia. Era la seva persona de confiança, amb ella feia tots els assajos. Espero que ara més gent en
sàpiga coses, d’ella.
R

P

Com tria les dones que investiga?

Segons el seu perfil. Hi ha dones tan meravelloses que jo aniria a sopar amb totes elles, m’hi
faria amiga. Amb la que més, segur, seria María de la O. Era tan
bona, culta, senzilla... Totes elles
eren tan nobles, sanes, per això,
em dic a mi mateixa, aprèn.
R

P

Quin és el denominador comú?

Que totes elles eren dones valentes que vivien a contracorrent,
singulars. Algunes aconsegueixen arribar i triomfar, altres es
queden pel camí com molta altra
gent que fa coses. A vegades no és
tant l’època, que també, com la
mateixa inèrcia dels prejudicis
socials, però també la de la vida.
R

P

Què va sentir en veure el llibre?

Pensava que em sentiria alleugerida quan es publiqués, però
no, les trobo a faltar. Me les sento tan meves, he empatitzat tant
amb elles!
R

