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Cosia, a punta d‟alba, 
les vores del record 
amb fil de seda blanca 
 -moreres de la mort 
 ocell viu a la branca! 
Ai, ¿quina ombra de dol 
salta la tanca? 
 
¿Quin esme de dent trenca 
el repunt i l‟ordit? 
¿Quin fil de seda negra 
 enfila dins la nit 
 ocell, branca i morera...? 
¿Quin caçador furtiu  
salta la veda? 
 
 
                  Maria Mercè Marçal 
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0.  Introducció 

 

Per què hem escollit aquest treball? 

 
A l’hora d’escollir el treball de recerca vam considerar el gran interès que tenim 

per la literatura, ja que ens agrada, i en llegim força. Per això vam optar pel tema 

La dona a la literatura. I, òbviament, com és molt ampli vam haver de restringir-lo. 

El vam centrar en l’escriptora Dolors Monserdà (1845-1919) i en un dels seus 

llibres La fabricanta (1904). 

 
Amb aquesta recerca hem volgut conèixer i estudiar una petitíssima part de la 

literatura escrita per una dona i posar el nostre granet de sorra a la divulgació de 

la història femenina catalana, de la qual en formen part. Pensem que la producció 

literària, en aquest àmbit, no s’ ha tractat com es mereix. Per aquesta raó, vam 

escollir Dolors Monserdà i la seva obra perquè va ser de les primeres dones 

catalanes en publicar una novel·la i, tal com es veurà més endavant, avui gairebé 

ningú no la coneix. 

 

És sabut que La fabricanta no és una novel·la literàriament excel·lent, però 

nosaltres la considerem important perquè va ser una obra de les pionera en 

tractar el tema de l’emancipació de la dona. 

 

Llegida la novel·la podem dir que Dolors Monserdà ha aconseguit que nosaltres 

ens poséssim a la pell de la protagonista (després de tantes generacions!), i això 

ens  ha agradat. I pensem que a ella també li agradaria de saber-ho perquè com 

molt bé ens  diu:  

 

“Escriure per a la dona i que els meus escrits poguessin ésser-li d‟alguna utilitat 

moral i material, veus aquí els meus ideals literaris”.
1 

 

 

_______________________________________________________Introducció 

 

Què volem saber? 

                                                 
1
  MONSERDÀ, Dolors. Estudi Feminista. Orientacions per a la dona catalana. Barcelona, 1907. 
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Amb aquest treball hem volgut conèixer una escriptora i una obra que 

desconeixíem, i, analitzar alhora, si podem considerar l’autora i la seva novel·la 

com a precursores de l’emancipació de la dona a Catalunya.  Per aconseguir 

donar respostes a les nostres preguntes hem hagut d’investigar en la seva vida, 

en el context social en què va viure i, sobretot, en la novel·la La fabricanta. 

També hem volgut saber el grau de coneixement que es té avui d’aquesta 

escriptora. 

 

Metodologia 

 
D’entrada hem hagut d’introduir-nos en el marc historicocultural del segle XIX i 

mentalitzar-nos per tal d’entendre la societat barcelonina en què se situa 

l’escriptora.  I ho hem fet llegint moltíssim: llibres d’història, articles de premsa, 

blogs i pàgines web, bibliografia especialitzada en el tema, etc. Tal com  s’indica 

a la bibliografia. 

 

En segon lloc vam elaborar un guió (que hem hagut d’anar readaptant al llarg de 

la recerca) on vam reflectir  les passes a seguir (veure Sumari).  En aquesta 

segona fase ens varem concentrar, sobretot, en l’anàlisi de la biografia de 

l’escriptora i en la novel·la La fabricanta. També varem fer recorreguts literaris, és 

a dir, varem cercar els paisatges urbans descrits en el llibre de Monserdà en la 

Barcelona d’avui. 

 
I per acabar,  varem fer unes enquestes (treball de camp), les quals ens han 

permès verificar el grau de coneixement que actualment es té de la novel·lista.  

Les enquestes han estat adreçades a docents de secundària de tres instituts de 

Castelldefels. Pensem que l’institut és el lloc més important on els adolescents 

podem formar-nos i, com no,  conèixer la nostra història. 

 

 

 

_______________________________________________________Renaixença 
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1. Renaixença 

 
La Renaixença cal situar-la en el context 

europeu on es va difondre el Romanticisme i la 

irrupció dels nacionalismes en primer moment; i 

el realisme després. En segon lloc, cal tenir 

present l’adveniment de la Revolució Industrial 

iniciada al Regne Unit, que va comportar un 

èxode massiu de treballadors del camp a la 

ciutat i que va dibuixar una societat nova, amb tensions socials també noves. 

 

La Renaixença es va iniciar l’any 1833, amb la publicació del poema La Pàtria, de 

Bonaventura Carles Aribau, a la revista El 

Vapor. El moviment fou impulsat per erudits i 

historiadors: Antoni Puigblanch, Fèlix Torres 

Amat, Pròsper Bofarull, primerament, i al segle 

XIX per, Marià Aguiló, Manuel Milà i Fontanals o 

Joaquim Rubió i Ors, principalment. Aquest 

moviment d'ample abast, essencialment cultural 

i literari, però també de conscienciació política 

(catalanisme) en el nostre cas, té com a 

component bàsic el redescobriment de la cultura i 

la societat catalana com un fet diferencial important que cal potenciar de diverses 

maneres. 

 

La Renaixença reivindicava la llengua catalana com a llengua literària i de cultura, 

les tradicions de Catalunya, la història, la geografia, el Patrimoni Cultural, els 

antics furs (El Codi del Dret Civil Català), els quals foren abolits amb l’aplicació 

del Decret de Nova Planta aprovat per Felip V l’any 1714. 

 

 

_______________________________________________________Renaixença 

 

Escut dels Jocs Florals 
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Una de les reivindicacions més importants del programa ideològic de la 

Renaixença fou la normalització del Català, tant en l’àmbit literari culte com en el 

popular, el qual es potencià, sobretot, gràcies a les diverses manifestacions 

culturals, com el cant coral de Josep Anselm Clavé; la creació dels ateneus 

populars; la gran participació en la premsa, etc. Però allà on la Renaixença, assolí 

més projecció popular fou en els Jocs Florals reiniciats l’any 1859. Recuperats2 

pels homes de la Renaixença, enllaçaven amb el passat medieval i de seguida 

van obtenir un gran èxit, i van suposar un primer estímul per a l’opció lingüística 

d’un bon nombre d’escriptors/es: Àngel Guimerà, Jacint Verdaguer, Narcís Oller, 

Joan Maragall, Víctor Català...van ser-ne els més importants. Remarquem, 

especialment, que la primera dona que els presidí fou Dolors Monserdà, tal com 

més endavant tractarem. 

 

És doncs, en aquest context de reivindicacions nacionals en què hem de situar 

l’escriptora i la seva obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________Dones escriptores en la literatura del segle XIX 

 

                                                 
2
  S’iniciaren el 1323 a Tolosa de Llenguadoc i l’ any 1393 els primers de Barcelona. 

Celebració dels Jocs Florals de Barcelona l’any 1868. 
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2. Dones escriptores en la literatura del segle XIX 

Tal com ja sabem, la producció femenina catalana no s’ha interromput i ha 

augmentat regularment des de 1893, data en què es publicà la primera obra de 

Dolors Monserdà: Montserrat. Cada generació ha donat una gran novel·lista a les 

lletres catalanes. En aquest context històric de la Renaixença, les dones estaven 

doblement oprimides, com a dones, i a més, com a catalanes, com molt bé diu 

Anne Charlon 3. Per això creiem que Dolors Monserdà utilitzà l’escriptura com un 

fet alliberador.  

 

Retornant als estudis d’Anne Charlon, ens ha sorprès saber que la producció 

d’obres escrites per dones a Catalunya és més elevada que a països com 

França, Regne Unit, Itàlia, els Estats Units o Espanya. En la majoria de tots 

aquest indrets les dones estaven apartades i marginades de la cultura, les 

ciències o dels càrrecs de responsabilitat. Per això les que s’ endinsaven en el 

món de la literatura només escrivien sobre l’única cosa que podien conèixer: els 

sentiments i la seva pròpia experiència, influenciada gairebé sempre per la religió 

catòlica, sobretot, en el cas que ens ocupa. I és precisament per aquella 

marginació social que les dones volen escriure, per a rectificar la imatge que les 

novel·les masculines han donat d’elles al llarg de la història. Perquè en tot 

novel·lista hi ha un desig de refer el món, de fer-lo més coherent, més ben 

acabat, i per tant, en tota novel·lista hi haurà un doble desig de correcció: de la 

realitat viscuda i de la realitat novel·lística. 

 

Monserdà va ser molt valenta, perquè ser una dona de lletres, en aquella época, 

significava arriscar-se, però també afirmar-se en contra dels costums comuns. 

Algunes dones van haver de buscar-se i amagar-se darrere d’un pseudònim 

masculí per així afrontar les reaccions de la societat, com és el cas de Caterina 

Albert amb el sobrenom de Víctor Català. Amb aquest exemple podem comprovar 

els temps difícils i la por que sentien les dones a l’hora d’atrevir-se a escriure. Por  

 

_________________________Dones escriptores en la literatura del segle XIX 

 

                                                 
3
  CHARLON, Anne. La condició de la dona en la narrativa femenina catalana. Edicions 62. 
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del que diran, por de no semblar el model tradicional de dona burgesa...  Perquè 

val a dir, que les escriptores, dones provinents de la burgesia, malgrat tot, eren 

privilegiades ja que havien pogut accedir als estudis. 

 
Escriptores com Dolors Monserdà, Caterina Albert, Carme Karr van ser unes de 

les precursores de l’anomenat “feminisme català”.  Com ens explica Cristina 

Gatell: 

 

“formaven una elit femenina procedent de la burgesia catalanista de principi de segle 

XX que volien tirar endavant un projecte de promoció i il·lustració de la dona 

catalana”. 
4 

 

Totes aquelles dones, precursores feministes, estaven influïdes pel reformisme 

catòlic de caràcter conservador, per això, la seva visió del problema femení era 

força tradicional i no van arribar a posar en dubte la superioritat moral de l’home i, 

en conseqüència, van acceptar la 

submissió de la dona. De totes elles, 

Dolors Monserdà  en va ser la portaveu 

més reconeguda.  Però malgrat tot, 

podem dir que en alguna cosa ens van 

fer avançar. 

 

La difusió d’aquell feminisme va ser 

possible gràcies a la premsa i a les 

publicacions de les revistes 

especialment dirigides a dones, amb 

l’objectiu de trencar el paper que se li 

imposava. Entre 1845 i 1936, 

circulaven per Espanya més d’un 

centenar de revistes sobre dones. Cal 

destacar Feminal dirigida i creada per 

_________________________Dones 

escriptores en la literatura del segle XIX 

 

                                                 
4
  GATELL, Cristina. Dones d’ ahir, dones d’ avui. Edició Barcanova. 

Portada de la revista Feminal 
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Carme Karr. Aquesta revista donava visibilitat a la creació contemporània 

femenina, informant de tot tipus de disciplines artístiques, musicals, literàries, 

gràfiques o pictòriques. La imatge hi tenia molta importància: fotografies, dibuixos, 

gravats i pintures fetes per dones. En l'àmbit de la literatura, el primer número de 

la revista inclou, a manera d'homenatge, poesies de Maria Josefa Massanés, la 

primera dona que en el segle XIX es va atrevir a entrar al món de la poesia i que 

tant influí en Dolors Monserdà. 

 

Dones de prestigi van col·laborar a Feminal: Caterina Albert, Dolors Monserdà, 

Carmen de Burgos, Lluïsa Vidal, Lola Anglada, Narcisa Freixas, Rosa Sensat, 

Maria Baldó, Leonor Serrano i Maria Doménech..., i sempre van donar 

l'oportunitat a dones poc conegudes o joves. 

Eren conscients que unides tindrien més força 

i lluitaven pels seus ideals comuns. D’aquesta 

manera, Feminal fou la impulsora de la 

premsa femenina. Per això, actualment, és 

una eina indispensable per a la investigació i 

recuperació de personatges femenins d’aquell 

segle a Catalunya. 

 

D’acord amb Ramon Pinyol i Torrents, encara 

no hi ha, o almenys que nosaltres  coneguem, 

un estudi complet sobre les escriptores 

catalanes del segle XIX, i per això ens ha 

costat força trobar la informació desitjada. Ara 

bé, com que en el vuit-cents l’única manera 

de donar-se a conèixer, en el món de les 

lletres, era participar en els Jocs Florals de 

Barcelona, podem a partir d’aquí, aconseguir 

més informació. Per a fer-nos una 

  

_________________________Dones 

escriptores en la literatura del segle XIX 

 

Cartell dels Jocs Florals  
de Ramon Casas 
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idea de quina era la situació de la dona en l’àmbit literari, en el canvi de segle i a 

quaranta anys d’iniciat el certamen, només cal saber que el volum dels Jocs de 

1900 ( la llista de dones participants fins llavors) era de 155 escriptors i 6 

escriptores. La proporció, o millor dit, la desproporció, resulta aclaparadora i des 

del nostre punt de vista, indignant. Cap dona va obtenir el títol de “Mestre en Gai 

Saber” fins el 1949 amb Mercè Rodoreda. 

 

Com dèiem abans, hem buscat aquesta mitja dotzena d’escriptores que varen 

participar en els Jocs Florals esmentats abans i el resultat ha estat el següent:  

 
        Isabel de Villamartín (?-1877),  

        Maria Josepa Massanés de González (1811-1887),  

        Victòria Peña d’Amer (1827-1898),  

        Agnès Armengol de Badia (1852-1934),  

        Maria de Bell-lloch (1841-1907)  i  

        Dolors Monserdà de Macià (1845-1919) 

     

Recordem de passada que, com hem dit més amunt, Dolors Monserdà fou la 

primera escriptora que presidí els Jocs Florals, concretament els de l’any 1909, 

justament l’any en què Víctor Català va guanyar el premi Fastenrath amb la 

novel·la Solitud, publicada quatre anys abans, obra cabdal de la literatura 

catalana. Caterina Albert en el camp de les lletres catalanes fou i és la gran figura  

femenina, però trobem que hi ha moltes altres dones que malauradament han 

quedat a l’anonimat, -menys importants- però que ens cal recuperar i donar-los la 

veu que el temps ha silenciat. 

 

Pel que hem pogut comprovar, la literatura era el millor mitjà per canviar i fer 

evolucionar les mentalitats i el comportament de la gent. I pel que fa a la 

mencionada llista d’escriptores està bé, però, hauria estat millor si totes aquelles 

ànimes que anhelaven la tasca de crear, d’escriure i de ser escoltades, haguessin 

estat conegudes i valorades, en comptes d’haver estat silenciades durant tots 

aquests anys. Dolor Monserdà ho va fer. Dona de caràcter,  va escriure en tots  

_________________________Dones escriptores en la literatura del segle XIX 
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els gèneres literaris i va fundar associacions. Creiem que amb la seva feina va 

canviar i despertar, d’això n’estem segures, la mentalitat de moltes persones i 

evidentment de moltíssimes dones. 
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3. Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 
 
3.1. Vida i obra 

 
Dolors Monserdà neix el 10 de juliol de 1845. 

Va començar els seus estudis al col·legi de 

les germanes Andrions, en un pis principal 

del carrer de la Portaferrissa on aprenia 

francès, considerat inusual, exòtic i atrevit en 

la Barcelona de l’època. 

 
Des de petita va estar envoltada d’amistats 

del seu pare, el qual acollia en les seves 

tertúlies, personatges del món de la cultura i 

de les lletres catalanes com Coll i Vehí, Milà i 

Fontanals, Cortada i Sala, Frederic Soler, Emili Vilanova, Marià Aguiló..., i 

militants liberals com Abdó Terrades, Narcís Monturiol i Josep Anselm Clavé. Per 

això no és estrany, doncs, que Dolors Monserdà, gairebé de molt jove, comencés 

a escriure estimulada per un context on la discussió ideològica era habitual i on 

els llibres, eren font de treball i de cultura. 

 

De joveneta començà el seu procés com a escriptora i de creixement personal 

que ella l’anomenava “el costum de fer córrer la ploma”5. Costum que es va anar 

convertint en una mena de necessitat, exigència i compromís amb ella mateixa i 

amb el seu entorn social. Creiem que l’escriptura va marcar la seva vida, i, per la 

seva condició de dona no ho va tenir gens fàcil.  Monserdà no va voler amagar-la, 

com ho havia fet Caterina Albert sota el nom masculí de Víctor Català. Pot ser 

perquè els continguts literaris de la Víctor Català eren més transgressors que els 

de la Monserdà. 

 

 

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 

 

     3.1.1. Obra literària 

                                                 
5
  MAS I MORILLAS, M. Carme, Congrés de Dones escriptores. www.traces.uab.es 

Retrat de Dolors Monserdà 
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Des que Dolos Monserdà escriu el seu primer poema, el 1862, la seva trajectòria 

literària és una lluita constant per obrir-se camí i explorar-ne de nous. Per això 

hem dividit la seva producció “groso modo” intentant seguir els anys de les 

publicacions segons els gèneres.  

 

Per començar, les obres teatrals que va publicar van ser: Sembrad y cogeréis 

(1874), Teresa o un jorn de prova (1876) i Amor mana (1913).  

 
Quant a la poesia, sabem que era el  vehicle d'expressió de tot allò que pensava i 

sentia (amistat, admiració, angoixes, estimació, preocupacions...)  Apuntem que 

la poesia era el gènere on les dones eren socialment tolerades. Així doncs, el 

1888 en fa un recull i publica Poesies 

catalanes. Amb aquests primers poemes, de 

registre religiós, històricopatriòtic, amorós i 

social va guanyar premis dels Jocs Florals en 

diferents ocasions. I el segon recull de poemes 

fou Poesies (1911). 

 
A partir de l’experiència i passats uns anys, 

sembla ser que Dolors Monserdà va trobar el 

seu veritable camí literari. Va optar per la 

novel·la,  per a retratar la realitat del seu temps 

i del seu entorn (“novel·la de costums”) i, per 

Barcelona per a escenificar-hi les històries. Totes les novel·les de l’escriptora 

plantegen una idea prioritària de pedagogia social, sobretot en: La Montserrat 

(1893), La família Asparó (1900) i La fabricanta (1904), possiblement l’obra 

més rellevant. El 1905 influenciada per la mort del seu marit escriurà La Quitèria, 

i el 1908 escriu Del món. Uns anys més tard va publicar Maria-Glòria (1917) en 

què expressava literàriament la realitat diària del Patronat de l’agulla del qual en 

va ser fundadora, i finalment va publicar Buscant una ànima (1918). 

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 

 

3.1.2. Obra social 

 

           Dolors Monserdà 
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Durant uns anys va deixar una mica a part la narració i es dedicà a col·laborar i 

participar en actuacions de caràcter social i feminista. 

  
El 1909 va escriure l’Estudi feminista en què es qüestiona l’ideari domèstic en el 

sentit que les dones han de rebre educació, però, no només per formar-se com a 

esposes i mares, sinó també en propi benefici, fet que com sabem no era 

acceptat per la majoria de la societat. Monserdà considera que: 

 

"Treballar pel millorament de la dona, per la defensa dels seus drets, per a protestar 

de les vexacions i de les injustícies de que se la fa objecte: y, en fi, pel 

perfeccionament de la seva missió a la família i a la societat".
6 

 

A l’hora de buscar informació sobre el tema del “feminisme” de Dolors Monserdà, 

ens hem trobat amb moltes dificultats. Ara bé, finalment gràcies al llibre 

Literatura i identitats 7 hem descobert que Dolors Monserdà en un dels seus 

primeres articles ”El restabliment del divorci a França” (1884), a banda de 

mostrar-se totalment contrària a aquesta llei del divorci, deixa ben clar que la 

identitat de les dones catalanes es defineix pel seu paper dins la família; 

pensament força conservador que continuaran mantenint, més tard, els homes 

del Noucentisme.  Monserdà diu que la figura femenina és un àngel de la llar  

sacrificat. 

 
Tal com Monserdà diu en el seu llibre Estudi Feminista, la dona  ha de ser la 

sacerdotessa de la llar, aquest ha de ser el seu objectiu. Per tant, en relació al 

que hem dit més amunt, observem contradiccions en el pensament de 

l’escriptora. Tal com podem veure en un fragment ben paradigmàtic: 

 

 “El matrimoni santuari on entra la dòna com a reina absoluta, per fer-se 

voluntariament esclava de l‟home que Déu li ha donat per company, no per senyor, 

 

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 

 

 té, com tots els estats de la vida, sos esculls i ses espines; i, no temem en 

asegurar-ho: les dificultats i els pesars són en mólt major número per la dòna que 

                                                 
6
  Op. Cit. p. 1 

7
  Magí Sunyer, Roser Pujadas i Pere Poy. Literatura i identitats. Col·lecció Antines. 
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per l‟home. Segellats pels dolos materials de la maternitat, en seguixen de morals, 

que móltes vegades sols Déu els sab; car, havent derramat en el cor femení eix doll 

que delicada tendresa, sols a ella perceptible, és l‟ únic que pot comprendre‟ls;  

però la dona els sofreix resignada, perquè fins quan implacable el temps li ha 

arrabaçat els encants de la bellesa física, i amb ells la il·lusió de l‟home a la ditxa dl 

qual ha consagrat tota sa vida, té la seguretat absoluta, indestructible, de que aquell 

lloc conquerit per les seves virtuts, beneit per la sagrada aureola de la maternitat, 

cap altra dòna, en tant que ella visqui, podrà legítimament ocupar-lo”. 
8 

 

En aquest fragment hem pogut veure una part del pensament “feminista” de  

Monserdà. L’escriptora va etiquetar el feminisme d’altres països, com per 

exemple el de França,  d’“utòpic” i de “desmoralitzador” perquè s’intentava 

canviar els principis fonamentals de la religió catòlica i de la família. Defensava 

doncs,  que la dona catalana havia de ser moderna, culta i instruïda, però de cap 

manera podia perdre els valors tradicionals. 

 
Igual que ella, les altres “feministes” burgeses catalanes estaven en contra dels 

drets polítics, civils, socials i en contra del sufragisme anglès. L’objectiu de la 

dona moderna, segons elles, consistia en elevar el seu esperit i els seus gustos 

de manera que l’home sentís per ella una cosa necessària  per a la seva vida. 

Així mateix havien d’esforçar-se en ser respectuoses i educades, i el més 

important, obeir  Déu i  practicar la religió cristiana. Aquests pensaments 

reflecteixen un tarannà clarament conservador. 

 

 
Sis anys després de publicar l’Estudi feminista, va escriure la Biografia de Na 

Josepa Massanés i Dalmau, l’escriptora més influent en Dolors Monserdà. Josepa 

Massanés va impressionar a l’escriptora Monserdà, la qual a partir d’aquell 

moment s’adonà que hi havia més dones amb semblants aficions a les seves.  

 
 

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 

 

Finalment, la seva producció acaba amb la selecció d’alguns articles i 

conferències recollits al llibre Tasques socials publicat l’any 1916. 

                                                 
8
  Op. Cit. P. 1 
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La bona relació de Dolors Monserdà amb personatges com Josepa Massanés, 

Carles Bosch de Trinxeria, Narcís Oller, Francesca Bonnemaison o Caterina 

Albert ens donen testimoni que va ser una dona important, compromesa amb el 

país i amb la societat. Tant és així, que va ser la primera dona en presidir els Jocs 

Florals de la història de la literatura catalana com ja hem apuntat més amunt. 

 
 

Aquesta gran escriptora, que tant es va implicar en la societat barcelonina en què 

li va tocar viure, com ja hem vist, va morir a Sarrià el 31 de març de 1919; mentre 

Barcelona estava paralitzada per la vaga de la Canadenca. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 

 

 3.2. Importància del seu llegat humà i literari 

 

Il·lustració de la vaga de la Canadenca 
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Com ja hem indicat més amunt, el fet de ser una de les primeres dones en 

publicar una novel·la en català (un dels objectius de la Renaixença: recuperar el 

gènere de la novel·la) ha estat una fita molt important. I, sobretot, perquè fou 

l’inici de la producció literària femenina, la qual ha perdurat fins els nostres dies. 

 
Dolors Monserdà elegeix el gènere novel·lístic per adreçar-se a les dones de la 

seva classe social i així transmetre’ls el seu missatge. Segons l’escriptora, la 

literatura té un gran poder, el qual es pot aprofitar per ajudar al creixement  

personal de la dona. Monserdà considera que el poder de seducció de la novel·la, 

en general, ha estat mal utilitzat i només ha tingut efectes perversos per a la 

dona, la qual en moltes novel·les és tractada de capriciosa i romàntica, cosa que 

ella detesta. Exemple d’això ho podem veure en dos dels seus personatges de la 

novel·la que tractem: Florentina o Maria Glòria, que il·lustren els perills del 

bovarisme i dels ideals romàntics. 

 
Si la novel·la pot ser la pitjor de les coses en tractar la dona negativament, 

segons el parer de l’autora, també pot ser la millor eina per a fer el contrari, i ella 

anhela demostrar-ho. Va utilitzar el poder novel·lístic amb la finalitat de proposar 

altres models femenins i així invertir les situacions tradicionals en què la dona mai 

no tenia res a veure amb la qüestió de l’economia familiar, cosa que cap home  

no havia fet o s’havia proposat fer  fins llavors. 

 
Per tant, a través de l’escriptura, Monserdà va pretendre ajudar les dones. 

Segons els seus escrits, podem observar que ella considerava que el gran 

desenvolupament econòmic de la industrialització de Catalunya només havia 

tingut efectes negatius per a les dones, en totes dues classes socials: la burgesa i 

la treballadora. I continuava pensant que les burgeses, i en particular les solteres, 

no trobaven sentit a la seva vida, tot i ser confortable; i, contràriament, les 

proletàries vivien en condicions miserables sense gairebé temps per a 

replantejar-se la seva vida que depenia d’un sou molt mal pagat.  

 

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 

 

15 



Aleshores, Monserdà proposà a les primeres que dediquessin i aprofitessin el seu 

temps i les seves energies per ajudar les segones. D’aquesta manera solidària, 

Monserdà posava en pràctica els  ideals religiosos i caritatius de la seva fe 

catòlica,  amb la finalitat de restablir l’odre i l’harmonia entre les dues classes 

socials antagòniques. 

 
Així, aquesta dona inquieta va 

fundar la Junta Fundadora del 

Patronat de l‟Agulla i la Lliga 

de compradores, el 1910 i el 

1912. El Patronat es proposà 

donar feina a domicili a les 

costureres, en els mesos que 

no en tenien; formar-les 

professionalment; assegurar-los 

les vendes i els encàrrecs a les associades; ajudar-les amb diners i assistència 

mèdica gratuïta, en cas de necessitat; i proporcionar-los fils i cotó a preu de 

fàbrica, etc. Alhora, també, Monserdà es va preocupar del progrés i del nivell 

cultural de les cosidores i també que les feines estessin més ben remunerades. 

Lluitava contra les injustícies, que patien les treballadores, a través de nombroses 

conferències i escrits, els quals van ajudar a despertar la ment de moltes 

persones, sobretot, pensem que de dones. 

 

 
L’altra bona tasca que va fer, va ser col·laborar a La Lliga de compradores on 

se centrà més aviat en moralitzar les conductes de les compradores. 

S'encarregava de sensibilitzar les dones per tal que no compressin en 

establiments que venien productes elaborats amb mà d’obra explotada i 

proposava boicotejar els magatzems que no respectaven determinades regles de 

les treballadores. Amb la qual cosa van sorgir les llistes blanques d’alguns 

d'establiments fetes per tots els membres. 

 

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 

 

Grup de cosidores. Ulldemolins (Priorat) 
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3.3. És actualment Dolors Monserdà una escriptora valorada, és coneguda 

com els seus col·legues coetanis? 

 

Per saber el coneixement que es té de l’autora Dolors Monserdà i els seus 

coetanis, hem realitzat una enquesta (veure annex) de la qual hem extret unes 

conclusions que ja ens esperàvem, però que calia verificar. 

 

Hem repartit un total de vint-i-set enquestes adreçades a professors de diversos 

departaments de diferents centres de secundària de Castelldefels, ja que pensem  

que la formació cultural ha d’ arribar als joves, sobretot, des dels centres 

educatius. Difícilment podrem conèixer el nostre passat literari i històric si aquest 

no és conegut pels docents. 

 

En l’enquesta hi ha participat quinze dones i dotze homes i el resultat del 

buidatge ha estat el següent: 

 

 

 

 

 

Amb el recull de totes les respostes hem observat que de vint-i-set docents, onze 

coneixen Dolos Monserdà i saben situar-la en el temps, i setze no la coneixen. 

 

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 

 

48%52%

Participació en percentatges

Homes Dones
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D’onze professors/res que han respost que sí que la coneixien vuit són dones i 

tres són homes. 

 

De les quinze dones que han participat en l’enquesta, vuit coneixen i saben situar 

Dolors Monserdà en el temps. Tres d’aquestes dones han llegit La fabricanta. La 

majoria d’aquestes professores treballen al Departament de Llengua Catalana i 

Literatura, llevat de dos casos en què una treballa al Departament de 

Matemàtiques i l’ altra al Departament  d’ Història. 

 

Les altres set dones que no la coneixen són del Departament de Llengua i 

Literatura Castellana, Anglès, Visual i Plàstica i Ciències. 

 

 

 

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 

 

40,74%

59,25%

Coneixeu Dolors Monserdà?

Si

No

14,8%

85,2%

Coneixement de Dolors Monserdà entre 
homes i dones

Homes

Dones
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I en el cas dels dotze homes enquestats, només tres d’ells coneixen i saben 

situar-la (però no han llegit cap de les seves obres) i treballen en el Seminari de 

Llengua Catalana i Literatura.  

 

Dels que no la coneixen, que són tota la resta, treballen al Departament de 

Ciències socials i al de Física i Química. 

 

Per tant hem comprovat que pràcticament només la coneixen els professors/res 

dels Departaments de Llengua i Literatura Catalanes. 

 

Hem aprofitat per a realitzar una llista segons el grau de coneixement dels 

autors/es que tenen els enquestats: 

 

1. Jacint Verdaguer  

2. Santiago Russinyol 

3. Joan Maragall 

4. Joaquim Rubió i Ors 

5. Àngel Guimerà 

6. Narcís Oller 

7. Víctor Balaguer 

8. Víctor Català 

9. Frederic Soler (Pitarra) 

10.  Bonaventura Carles Aribau 

11.  Marià Vayreda 

12.  Dolors Monserdà 

13.  Josep Pin i Soler 

14.  Carles Bosch de la Trinxeria  

 

Dolors Monserdà està en la dotzena posició. Això vol dir que se la coneix molt 

poc respecte a altres autors de la seva mateixa època com Narcís Oller o Àngel 

Guimerà. (Veure enquesta i gràfics a l’annex). 

 

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 
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3. 4. Anàlisi de l’obra La fabricanta 

 

        3.4.1. La fabricanta, realitat o ficció 

 

La fabricanta és una novel·la mig històrica, mig de ficció, que transmet les 

vivències i la personalitat dels fabricants de teixits de seda a mitjans del segle 

XIX, i el nou canvi dels telers manuals i tradicionals als mecànics. Dolors 

Monserdà la va escriure basant-se en persones i fets coneguts, procurant reflectir 

la realitat que ella coneixia (recordem la teoria del mirall de la novel·la realista). I 

ho va fer  canviant el nom dels personatges i algun episodi, per  tal de protegir-ne 

la privacitat. 

 

Personatges reals 

 
 

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 

 

Remarcats en color groc els personatges reals. 
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Tot seguit tractarem la relació entre els personatges reals i els literaris, i, per tal 

de clarificar-los, els literaris els remarcarem amb negreta i els reals en cursiva. 

 

 

La principal protagonista de la novel·la és Antonieta Corominas (la fabricanta) 

que era en realitat Eulàlia Escuder i Fàbregas (1808–1868). Filla de Joan Escuder 

i Inglada (veler) i d’Eulàlia Fàbregas. El matrimoni va tenir sis fills. El germà veler 

de la fabricanta, en Joan, a la novel·la s’anomena Josep Corominas. Casat amb 

una noia bonica, romàntica i presumida: Florentina Batlle, a la vida real Teresa 

Ferrer i Villalón. Aquesta, quan tenia menys de vint-i-cinc anys, era menor d’edat i 

vivia amb uns cuidadors, el senyors Coll. La Sra. Coll podria ser el personatge de 

Tia Madrona a la novel·la.  

 

L’Eulàlia Escuder9, la nostra fabricanta en la vida real, va ser una dona 

bondadosa, viva, emprenedora, organitzada, que ensenyava a les aprenentes; 

comentava els nous dissenys; venia els mocadors i teixits de seda fets per ella; i 

feia els comptes de l’empresa (igual que l’Antonieta a la novel·la). Es va casar 

amb Ramon Vilumara, el personatge literari anomenat Pere Joan Grau, el qual, 

per recomanació del Rector de Sant Pere de les Puelles (al llibre és mossèn 

Vicens) es va casar amb la fabricanta.  

 

Hem investigat sobre La família dels Vilumara per entendre millor la novel·la i 

hem trobat, gràcies a una pàgina web10, la seva extraordinària, per llarga, història 

familiar. 

 

Ramon tenia l’obrador al pis més alt del carrer Mònac, número 4, cantonada al 

carrer mitjà de Sant Pere. Podem veure, encara avui, la porta estreta de l’escala 

de què parla la novel·la en descriure el dia de la boda de l’Antonieta i del Pere 

Joan. El 1846, van comprar amb una hipoteca la casa del carrer Més Baix de 

Sant Pere, número 42, on van viure, cosa que també fan els personatges de la 

novel·la.  

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 

 

                                                 
9
  Veure annex, biografia de Eulàlia Escuder. 

10
  http://vilo-vilumara.com/historia La web pròpia de la  família Vilo-Vilumara 
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Actualment, com hem dit, es pot 

contemplar la porta del carrer, les 

marques dels carros a la porteria, 

el pati interior, les boniques 

façanes de la fàbrica i de les 

vivendes i la vella escala que va a 

les plantes industrials, on hi ha 

una antiga politja i la seva corda 

(imatge representada a la coberta 

del llibre).  

 

Les històries de La fabricanta les 

devem en gran part als comentaris 

de Ramona Vilumara i Curtoy, 

(néta de Ramon Vilumara i Eulàlia 

Escuder). Hem sabut que a la 

Ramona li encantava explicar 

històries o anècdotes de la seva 

família a nebots i amics. A l’estiu es reunien en una casa als afores de Cabrils, la 

qual el pare l’havia comprada quan era una casa de pagès i l’havia transformada 

en una casa catalana típica del Maresme, com acostumaven a fer els que 

tornaven d’Amèrica (indians) després de fer-hi fortuna. La van anomenar “Can 

Vilumara”. Aquest descobriment 

ens va agradar tant que vam 

seguir buscant més informació i 

vam descobrir que actualment 

encara existeix. De fet segueix 

sent la segona residència d’estiu 

de la família hereva, on, 

puntualment, van fent trobades 

de tots els membres de la família. 

___________________________

Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 

                Portada de l’obra 

Casa Can Vilumara.  
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Retornant al personatge real de la Ramona  hem de dir que tenia una gran 

formació cultural, cosa que  facilità la seva amistat amb literats, músics i 

intel·lectuals, als quals convidava a passar uns dies en aquesta casa. L’estiu de 

1902 va convidar a passar-hi una llarga temporada la seva íntima amiga Dolors 

Monserdà. I  en les llargues i animades converses, sumaven realitats i imaginació 

sobre els Escuder i els Vilumara. Així doncs, va ser com Dolors Monserdà 

s’inspirà per a la creació de La fabricanta. Creiem important remarcar que des de 

la casa es veia, i encara es veu, la impressionant costa de Vilassar, i és possible 

que això fes que l’escriptora donés un pare mariner de Vilassar al marit de 

l’Antonieta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 
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     3.4.2.  Punt de vista. Tema. Argument. Personatges. Temps i espai 

 

Quant a l’edició del llibre que hem llegit consta d’un pròleg, d’una introducció,      

d’una citació de les produccions de l’autora, i, dels criteris de l’edició on s’explica 

que s’ha mantingut la puntuació i tots els signes gràfics peculiars de l’autora, ja 

que el seu llenguatge és com podem deduir, prefabrià. No obstant, s’ha modificat 

el text per facilitar-ne la lectura, s’ha normativitzat l’ortografia sense implicar els 

canvis fonètics, i s’ha conservat el vocabulari original.  

 

D’aquesta manera ha estat més fàcil “el viatge en el temps” que implica una obra 

escrita fa més d’un segle. Després ens trobem amb la dedicació de l’obra a les  

seves filles: Angelina i Dolors. I seguidament unes paraules de Monserdà al 

llegidor. Nosaltres les varem llegir abans de començar el treball, i tot i que no la 

coneixíem prou bé encara, les seves paraules ens van agradar força i ens van 

ajudar a motivar-nos més.  

 

 

Pel que fa al punt de vista narratiu, el recurs tècnic emprat per l’autora en la 

novel·la és l’omnisciència narrativa i la potenciació moralitzadora, fins el punt que, 

segons els experts, sacrifica la qualitat literària. 

 

“En lo primer cas, tot és fill de la força del sentiment; en lo segon, gràcies a un 

escorcollador anàlisi d‟horroroses aberracions morals, tot queda llegitimat per los 

monstruosos desbordaments de la passió. I ambdues tendències resultaren iguals per a la 

Florentina: ambdues se sortien de lo comú, de lo usual, i per lo tant la portaven de ple al 

móm de lo extraordinari, tant diferent d‟aquell en què ella estava subjectada a viure i en lo 

que, a pesar del marit i dels fills, s‟acabà per trobar-se en una mena d‟aïslament moral, en 

la desequilibrada situació que els francesos qualifiquen amb lo mot d‟una dona 

déplacée.”
11

 (pàg.234 ) 

 

El tema de la novel·la és l’ascensió de la classe social de la menestralia a la 

burgesia. Aconseguida gràcies al realisme i a l’esforç del treball. 

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 
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  MONSERDÀ, Dolors. La fabricanta. Horsori Barcelona 1904 
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L’estructura de la novel·la conté 15 capítols 

encapçalats cadascun amb il·lustracions i 281 

pàgines. Les il·lustracions originals del llibre de La 

Fabricanta,  

són d’Enric Monserdà, el seu germà pintor, que hi 

fa una contribució estètica. Els espais superiors 

semblen escenografies de teatre, els marcs 

mobiliaris de l’època; els textos concorden amb les 

imatges; les flors són com reproduccions de 

dissenys tèxtils o de detalls de façanes 

modernistes. Totes són il·lustracions molt boniques 

i representatives de l’època. Segons el nostre parer 

hem escollit les que ens han agradat més i que 

tenen una bona relació amb el contingut: capítol X i XVI.  

 

En el capítol X, anomenat Lo primer balanç; hi 

ha esmentada la frase “No te’n pobreixis per a 

semblar rich” de Santa Teresa.  

 

I el XVI, titulat Lo pla de l’Antonieta; hi ha 

aquests versos: la dona sàvia edifica la casa/la 

nèsia, la ja edificada destruirà ab sas mans. 

 

Podem dir, per tant, que la novel·la “realista-

costumista” utilitza també les pintures com si 

fossin quadres de costums, molt propi d’aquest 

tipus de literatura.  D’altra banda l’estructura en 

capítols és lineal, clàssica, molt senzilla: 

presentació nus i desenllaç. 

 

_____________________

______Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 

Il·lustració del capítol XVI de l’obra La fabricanta 

Il·lustració del capítol X de La fabricanta 
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L’argument de La fabricanta és la història d’Antonia Corominas, una dona activa i 

decidida, que es fixa en un jove menestral de classe social més baixa, en Pere 

Joan Grau. Després de patir una mica pel seu enamorament, es casa amb ell 

amb l’ajut del seu padrí mossèn Vicens. La família d’Antonieta s’oposa al 

casament perquè considera que el nivell social del nuvi és inferior, i per tant 

desprestigia la família i per això li neguen a l’Antonieta el seu dot.  Però la noia 

decidida i valenta s’enfronta i renuncia a la família, i s’hi casa.  

 

 

El dia de la boda, Antonieta  ensenya a en Pere Joan els dos telers que s’havia 

endut de casa li demana un favor: que deixés el seu programa de festes i que en 

aquells tres dies que tenia lliures muntarien els telers per començar a treballar: 

 

“ Jo t‟ajudaré com ho feia la mare i buscaré la manera de vendre a les botigues los 

mocadors que tu teixiràs i que, amb l‟ajuda de Déu, seran los fonaments de la 

fàbrica de  Can Grau”. 12
 (pàg. 175) 

 

D’aquesta manera, treballant i treballant i l’Antonieta marcant les pautes, en pocs 

anys, van aconseguir ser els amos d’ una gran fàbrica.  

 
Florentina es casa amb el seu cosí Corominas (germà de l’Antonieta) i tenen dos 

fills. Catorze anys després, li diu al seu marit que se sent desgraciada perquè ella 

volia un marit que l’estimés i li digués paraules boniques, i ell l’havia decebuda, 

perquè no li demostrava el seu amor. La Florentina se’n va amb els seus dos fills 

a una torre que tenen als afores de Barcelona, i abandona el seu marit, sense 

acomiadar-se. Li escriu una llarga carta explicant les seves raons. Un cop a la 

torre, apareix un tal Luis Hernàndez, que li deixa una carta, a la tauleta de nit, en 

què deia que estava bojament enamorat d’ella, això l’apassionà veritablement.  

 
 

 

 

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 
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En Pep abandonat, s’arruïna a la borsa, però l’Antonieta tant bona ella, pensa un 

pla per ajudar-lo. I li explica al seu marit: 

 

 “ ...enviaràs a buscar al teu despatx a tots los que en Pep hagi de pagar aquestes 

quantitats, i els diràs que es vendrà tot lo que ell posseeix per a correspondre de 

moment amb lo que hi hagi, i que, per lo que hi falti, hi ha una persona- que seré    

jo- que li deixarà quaranta mil duros- que seran los que trauré de la casa- per a què 

en Pep, te compri a tu la fàbrica del carrer Mitjà... (...) en Pep, per més que hagi  

tingut la desgràcia de ficar- se dins d‟un drac que en diuen Bolsa, es un home 

honrat i tant intel·ligent pel treball com tu mateix; lo que vol dir que, en pocs anys 

pot acabar de pagar lo que li falti; i nosaltres no hi farem cap mal negoci; (...). 

Traspassant la fàbrica a n‟en Pep, mitjançant la contracta de pagar-te-la així que 

hagi liquidat amb los acreedor, lo salves de la quiebra, lo tornes al lloc on no hauria 

hagut de sortir mai; i, amb més o menos temps, tu cobres trenta o quaranta mil 

duros d una fàbrica en la que, avui per avui, no s‟hi guanya cap diner”. 
13

 (pàg. 291) 

 

En Pere Joan, que sens dubte, li devia tot el que tenia a la seva dona, va 

acceptar i va obeir en allò que li va dir. A la fi, tots els problemes s’arreglen 

perquè l’Antonieta actua i pensa bé. Aquí veiem la lliçó moralitzadora que 

Monserdà ens dóna a través de La fabricanta: esforç, treball i amor com a 

objectiu de vida. 

 

 

Els personatges principals són: l’Antonieta Coromines, que és la protagonista de 

la novel·la, i la seva cosina Florentina, el personatge oposat a ella. Respecte als 

masculins trobem el germà de l’Antonieta, en Pep Corominas, i en Pere Joan 

Grau, el seu marit de la protagonista. La Tia Madrona, mare de la Florentina, el 

seu padrí mossèn Vicens i la seva germana Angeleta, són els personatges 

secundaris de la novel·la. 
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Antonieta 

 
L’ Antonieta era morena, baixeta, prima i poc agraciada: 

 
“ A no haver estat per sos bons ulls i hermós cabell, sense cap mena d‟injustícia, se 

li hauria pogut donar lo dictat de lletja”.
14

 (pàg. 66) 

 

Era extremadament carinyosa i expansiva. Molt treballadora, tenaç, modesta, 

bondadosa, sense agressivitat, generosa i sense rancúnia i havia estat educada 

de franc “per monges de l’ensenyança”. Habitava un primer pis del carrer Mitjà de  

Sant Pere. Òrfena de pare i mare, vivia amb el seu germà, en Pep, al qual tenia 

una gran estimació i admiració.  

 

 
En els dies festius, anava a la missa major de l’església de Sant Pere, després 

visitava el seu padrí mossèn Vicens (que vivia amb la seva germana Angeleta al 

carrer Més Alt de Sant Pere) i a la seva tia Madrona. 
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“Concentrada en ella mateixa, per no tenir persones de la seva satisfacció amb qui 

esplaiar ses emocions, ni poguer demanar consell respecte al sentiment que per 

primera vegada sentia prendre vida en lo seu cor, s‟havia vist precisada a formar 

per sa pròpia intuïció lo seu plan de campanya, quina per primera part relativa a 

indagar notícies, li hem vist posar en pràctica a la taula de mossèn Vicens”. 
15

  

(pàg 120.) 

 

L’Antonieta s’enamora d’un pobre menestral, sense importar-li la seva classe 

social, el seu sou, el què dirà la gent, l’opinió de la seva família i l’opinió del seu 

germà  el qual es va oposar al casament. L’Antonieta és una dona de poques 

paraules però de caràcter, veiem-ho: 

 

 “ jo crec que en aquest món hi havem vingut per alguna cosa més que per a menjar 

i beure,(...) que el cor no es mana... que passen coses estranyes que un no se les 

explica... Perquè jo, no sé pas donar-me‟n compte de com ha estat que...que jo      

m‟hagi tant agradat d‟aquesta persona...!” 
16

 (pàg. 129) 

 

 

Intel·ligent i molt activa decideix crear la seva vida. Com ja hem apuntat abans 

l’Antonieta no era bonica però tenia altres qualitats que li permetien tenir una vida 

feliç i equilibrada. Creiem que mostra amb el seu tarannà el perfil de dona 

catalana treballadora  i estalviadora que pensa sempre en el demà. Una dona 

assenyada.  I per tant, la seva vida de dona conservadora passa pel matrimoni, 

però no imposat, i per això es casa amb Pere Joan Grau.  

 

Tenen un fill anomenat Vicentet. I junts tiraran endavant un gran negoci. Però 

observem que l’amor físic, és a dir, l’atracció sexual entre la parella principal 

passa de puntetes.  És un tema secundari per a l’autora.  
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Florentina 

La Florentina era una noia d’esvelta figura i de 

fisonomia mot agraciada, era blanca i rossa. 

Tenia molt apreci a la seva cosina Antonieta pel 

seu caràcter afectuós però a vegades sentia 

compassió i vergonya d’ella. 

 
De petita va anar al col·legi de les germanes 

Andrions, col·legi que estava conceptuat com un 

dels millors de Barcelona, on va establir una 

gran amistat amb una atractiva noia anomenada 

Sofia Fremoire, molt aficionada a les novel·les 

romàntiques, la qual era filla d’una rica senyora 

cubana i d’un comerciant francès, per això se’n 

va a viure a París. Sofia  influencià  la Florentina 

a llegir aquest gènere literari. 

 
La Florentina que durant la joventut s’havia nodrit de lectures i novel·les 

romàntiques somiava en el gran amor de la seva vida, en l’arribada del príncep 

blau. Acaba casant-se amb el germà de l’Antonieta (seduït per la seva bellesa) 

per recomanació de la seva mare.  

 

Un cop adulta, encara seguia aficionada a llegir novel·les de Fernàndez y 

Gonzàlez, Jorge Sand, Dumas, Victor Hugo i altres autors de moda en aquella 

època, els quals l’havien influït en la seva forma de pensar. Durant la setmana, la 

Florentina, llegia llibres, i els diumenges anava a l’Olimpo a veure les obres 

representades. Finalment dirà que té una vida insatisfactòria i desgraciada i 

voldrà separar-se del seu marit per a poder trobar aquell ideals d’amor i ser feliç.  

És l’antítesi de l’Antonieta. 
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Mossèn Vicens i la seva germana Angeleta 

 
Mossèn Vicens és el padrí d’ Antonieta. És el primer en saber els sentiments de 

la protagonista cap en Pere Joan, i és ell qui va a parlar amb el noi. També serà 

qui casarà la parella. Els germans tenien aproximadament cinquanta anys i vivien 

en un segon pis del carrer Més Alt de Sant Pere. Angeleta era vídua i sense fills,  

al final de l’obra cau malalta. Són els típics personatges de “fulletó” del capellà 

que viu amb la germana.  L’autora ens mostra la seva simpatia envers la parella. 

 
 
 
Tia Madrona 

 
La mare de la Florentina era una dona amb geni sec i reganyosa;  vídua          

d’un negociant de fustes, el senyor Anton Batlle, tenia en propietat una casa a la 

plaça de Jonqueres i uns terrenys a la Ronda de Sant Pere. Va tenir cinc fills, del 

quals només va arribar a gran la Florentina.  

 
 
Pep  Coromines 

 
Era un home treballador, enèrgic i intel·ligent en el seu ofici. Cada dia anava 

engrandint el seu negoci amb mitja dotzena de telers que va heretar dels seus 

pares. Va donar una forta empenta a la casa. S’assemblava poc a la seva 

germana, ell era guapo, alt i ben plantat, però sec de geni. Molt poc comunicatiu 

amb ella, mai no s’interessava en escoltar les seves penes. 

 
Es casà amb la seva cosina Florentina, però amb els anys no acaben de gaudir   

d’aquest matrimoni per les seves grans diferències en l’amor. Tenien visions 

diferents. 
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Pere Joan  

 

Era un noi alt, moreno i duia bigoti 

negre. La seva mare, Maria Àngela, 

es va quedar vídua d’un mariner del 

poble de Vilassar de Mar, anomenat 

Pere Grau, víctima d’un naufragi al 

golf de Roses. Després de la mort del 

seu marit va anar a Barcelona amb el 

seu únic fill. "Als dinou anys ja era 

un expert fadrí “. Era molt treballador 

i intel·ligent en el seu ofici. Se li va 

morir la mare a causa d’una malaltia, la qual se li va endur tots els estalvis i es va 

quedar només amb deutes. Estava ben sol fins que es va casar amb l’Antonieta. 

Pensem que l’Antonieta ocupa el lloc que li havia deixat la mare. Realment, des 

del nostre punt de vista era el millor que li podia passar al personatge. 

 

 
 
 
Temps i espai 

 
El temps i l’espai són coneguts per Dolors 

Monserdà, ja que són els seus: la Barcelona del 

segle XIX  i dels inicis del XX.  

 
Durant el segle XIX, Catalunya es capdavantera a 

l’Estat de la Revolució Industrial. Barcelona creix, 

també les indústries en els seus suburbis, i les antigues muralles ja no són més 

que un inconvenient: el 1854 són enderrocades i la ciutat s’expandeix. Per 

aquesta època també s’obren nous carrers i Barcelona compta amb dos-cents 

cinquanta mil habitants. El 1860 es va aprovar el projecte de l’Eixample presentat 

per Ildefons Cerdà. Una nova ciutat racional s’escampa  
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fins als municipis veïns que el 1897 seran agregats a la ciutat comtal. I el 1868 

aprofitant el procés revolucionari, és enderrocada la Ciutadella que passa a ser 

un parc (això ho veiem clarament a La Bogeria de Narcís Oller). 

 

 

A la novel·la apareixen llocs com: el passeig de Gràcia, els jardins de l’Euterpe, 

l’església de Sant Pere de les Puelles, els carrers de València i Mallorca, el carrer 

Mitjà de Sant Pere, el carrer Més Alt de Sant Pere, etc. 

 

 
D’acord amb Roser Matheu, aquesta obra és un retrat vivíssim i documentat de 

les dues Barcelones del segle XIX profundament viscudes i implacablement 

esfumades. És a dir, de la Barcelona menestral i de la nova Barcelona burgesa 

que creix fora muralles. 
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       3.4.3. El feminisme i l’ emancipació de la dona: El paper de la dona a la     

                 novel·la  

 

Creiem que Dolors Monserdà és una dona feminista perquè podríem dir que va 

dedicar tota la seva vida al millorament de la situació de la dona. Ja sigui 

literàriament, com hem argumentat anteriorment a partir de totes les seves obres 

de caràcter moralitzador, o, socialment creant El Patronat o col·laborant amb La 

lliga de compradores. Compromesa amb els ideals de millorar el treball femení. 

Ara bé, “feminista” però no com avui entenem aquest concepte. El seu 

conservadorisme, propi del moviment de la Renaixença, fa que la considerem, si 

s’ admet l’ expressió: “protofeminista”. 

 

Tots i totes hem de tenir en compte que el feminisme del segle XIX no és el 

mateix que el del segle XX, ni tampoc del que coneixem avui. Les dones 

burgeses catalanes del segle que tractem estan en contra d’alguns drets civils, 

polítics, socials o democràtics, que avui ens semblen inqüestionables.  Però, per 

a ser objectius hem d’analitzar l’obra de la Monserdà, no amb els ulls d’avui, sinó 

del seu segle. Monserdà defensa el model de dona basat en els valors 

tradicionals de la cultura catalana; políticament és conservadora i de religió 

catòlica.  

 
 
 
Com a filla 

 
La principal protagonista és òrfena de pare i mare des de ben petita. Vivia amb el 

seu únic germà, que es va fer càrrec d’ella i del negoci patern heretat, però sense 

interessar-se massa en la seva relació familiar. D’altra banda, Antonieta, a les 

hores de dinar o sopar, l’única cosa que desitjava era parlar amb algú i expressar 

el seu pensament i sentiments.  I com que només vivia amb el seu germà, força 

insensible, per esplaiar-se parlava amb la seva cadernera: 
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“¡Vaja no cridis tant, que un dia t‟escanyaràs i la pobre Antonieta es quedarà sense 

tenir al món cap amiga que l‟estimi tant com tu! No ho coneixes, bogeta, que sóc jo 

la que et tinc d‟ estar agraïda, perquè no et canses mai d‟ escoltar les coses que no 

puc escoltar a ningú? ¡Pobrissona!¡Tampoc tu no saps a qui contar les teves!...¡Es 

clar! ¡Com que no tens mare!...Oi, que les mares no s‟haurien de morir mai?...No ho 

trobes que el món es ben trist?...¡Encara que tu t‟estàs tota sola i refiles amb una 

alegria!...¡Vaja; no en parlem més d‟aquestes coses, que fan posar trist!” 
17

 (Pàg. 79) 

 

 

En la primera escena del llibre veiem l’Antonieta, la seva tieta i Florentina, als 

jardins de l’Euterpe, on cantava el cor d’ en Clavé. Allà, l’ Antonieta es fixa en un 

grup de joves i comentà a Florentina: 

 

“... se tombà envers lo lloc que li signava la seva cosina, i digué desdenyosament: 

-¡Ai Déu meu! No sé quin gust tens, de mirar-te a aquells xicots, que salta a la vista 

que són menestrals... treballadors... Veus? Ara ells també ens miren... Com que tu 

sempre els hi tens los ulls a sobre... ¡Vaia uns partits!...¡Ai ara sí que el veig a n‟en 

Dominguito. „Mirate‟l! Al mateix indret que estan ells... ¡Allà baix!... ¡A la segona 

arcada després del tablado!” 
18

 (Pàg. 68) 

 

Aquells joves, van ser els mateixos que van socórrer  la tia Madrona quan es va 

desmaiar abans de tornar cap a casa (un d’ells Pere Joan, el futur marit de 

l’Antonieta). Van ser molt amables i l’Antonieta va ser l’única agraïda de les tres 

dones: 

 

“-Bona nit. ¡Gràcies! ¡gràcies! ¡Li agraïm molt les atencions que ha tingut amb 

nosaltres!-exclamà, esforçant la veu, a l‟ adornar-se de què el jove, ja complerts los 

darrers preceptes de la bona criança, apressava el pas per reunir-se amb lo seu 

company, qui li havia pres un bon tros la davantera. 

-¡Ai, Déu meu! ¡quin modo de cridar!... Que no ho veus que qui sap on para?... Si 

algú et sent... 

-Si algú em sent.”
19

 (Pàg. 68) 
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Podem observar que la nostra protagonista es fixa amb uns joves menestrals i la 

Florentina la critica perquè ella mai es fixaria en un home d’aquella classe social.  

A més, quan l’Antonieta agraeix a aquell jove la seva amabilitat i servei, la tieta i 

la cosina se’n senten avergonyides. Per aquests dos motius, i d’altres, l’Antonieta 

sembla l’alter ego de l’autora perquè és una dona respectuosa i educada. 

 

La seva cosina, en canvi, que sí tenia mare, la senyora Madrona, veiem que 

representa la noia  que des de petita se l’ha consentit massa: 

 

“ La Florentina, que des de sa naixença havia viscut en relativa abundància, i amb 

una mare que s‟adelantava sempre als seus desitjos, desconeixia per complet lo 

valor del diner, repetidament abominat en la major part dels llibres que pasaven per 

les seves mans; per lo que al casar-se los seus ideals s‟havien concretat en tenir un 

marit guapo, que poroseguís amb sentuplicat augment l‟adoració que per ella sentia 

la senyora Madrona, i en què el seu nou estat de casada li donaria la llibertat per 

esmençar en llegir novel·les, moltes més hores de les que, en tota sa extremada 

condescendència, la seva mare li permetia.” 
20

 (Pàg. 231) 

 

Monserdà manifesta el seu desgrat per aquestes mares consentidores que volen 

aparentar socialment més del que són per tal d’aconseguir per a la filla un bon 

matrimoni. La florentina i la seva mare simbolitzen aquest estereotip. Sovint la 

burgesia benestant volia arribar a l’èxit i tenir fortuna, a través de les seves filles 

boniques i atractives que anhelaven casar-se amb homes més rics. La tia 

Madrona portava sempre la Florentina ben vestida i presumia, davant dels homes 

acomodats de la ciutat, de la bellesa i figura de la seva filla. Aquestes eren les 

més importants qualitats apreciades al “mercat” matrimonial: 

 

“ Dessarrollada de mena quan seguint el costum de l‟època, als catorze anys 

escassos la posaren de llarg, la senyora Madrona, plena de satisfacció, la dugué de 

casa en casa per ensenyar lo goig que feia la seva noia amb un vestit de llana de 

color blau turquí amb ròssec a la faldilla. “ 
21

 (Pàg. 153) 
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Com a mare  

 
Com ja hem esmentat anteriorment, l’Antonieta no tenia mare. L’única figura més 

propera de la qual podia haver trobat afecte era la germana del seu pare, la seva 

tia Madrona: 

 

 “ Des de jove havia quedat viuda amb cinc fills, dels que sols li arrivà a gran la 

Florentina, ben convençuda de què malgrat los anys transcorreguts des de l‟època de 

sas pèrdues de família, aquestes li donaven dret a viure amb perpetu mal humor, i a 

no conceptuar cap pena de la magnitud de les seves; seca de geni, reganyosa de 

mena i despositades en sa única filla totes les tendreses que li restaven, se pot 

comprendre fàcilment lo migrades que devien ésser les escorrialles que reservava 

per a la seva neboda la qui en sa dominical visita, pareixia que més la feia per a anar 

a sentir queixes que per a esplaiar-hi les seves; amb quin sistema, s‟estalviava de 

sapiguer-ne de noves, i de què aquestes li poguessin fer modificar la còmoda 

tranquil·litat de què disfrutava.” 
22

 (Pàg.81) 

 

És a dir, que la tia Madrona mai no va preocupar-se gaire de la seva neboda, era 

molt seca amb ella. La seva filla estava sempre per sobre de l’Antonieta fins el 

punt de desitjar que si ella: 

 

 “... no sabia de res, la seva filla sapigués de tot“ 
23

 (Pàg. 82) 

 

Per això va portar la Florentina al col·legi de les germanes Andrions, considerat 

un dels millors de Barcelona. Per a poder-la casar amb el millor home possible, 

agraciat i adinerat. Dolor Monserdà ha volgut reflectir amb aquest personatge de 

la tia Madrona, l’obsessió pel matrimoni que es produïa en totes les classes 

socials de l’època. 

 

Pel que fa a l’Antonieta, en quedar-se embarassada i preocupada pels ingressos 

del seu negoci i entusiasmada a la vegada pel fet de ser mare, comentà al seu 

marit el següent: 
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“ (...) Fa més de cinc setmanes, que passant el Call, vaig veure en un aparador un vestuari 

que no me l‟hi pogut treure més de l‟enteniment... Quina monada! La capa és brodada amb 

trencilles; lo vestidet tot lo davant amb farbalanç de mussolina; i la gorreta... Ai! La gorreta, 

sí que és una preciositat tant plena de ruixes i cintetes que tant prompte hi hagi a dintre lo  

caparronet del nen... o el de la nena, allò serà cosa de menjar-se‟l a petons. Veritat que 

sembla estrany que es pugui estimar tant als fills abans de veure‟ls...? Ja saps que per mi 

mai m‟ha fet il·lusió los luxos ni les vanitats, però pel nostre menut, si que la tinc, i ben 

grossa!”
24

 ( Pàg. 200) 

 

En aquest fragment podem apreciar el prototip de dona de costums tradicionals: 

preocupada pel vestidet de batejar i per l’economia familiar... 

 

Contràriament, Florentina també té dos fills però per seguir la moda de l’època, es 

crien des de petits amb una minyona (demoiselle) i porta la nena a estudiar a 

París, ciutat que adorava degut a les novel·les romàntiques que llegia. Té molt de 

temps lliure que aprofita per seguir la moda i llegir lectures de caràcter romàntic. 

Com vam veure en l’anàlisi dels personatges Florentina segueix l’esquema del 

personatge bovarista: 

 

“Lo naixement dels seus dos fills i els naturals cuidados deguts a sa primera 

infantesa donaren un parèntesis de sossegada salma a les exaltacions de la seva 

imaginació més quan ja passats set o vuit anys cregué del cas prendre una 

institutriz per a educar-los i de França enviaren una” 

Tan imposada del seu càrrec que no els deixava del matí al vespre, lo descans 

moral i material que això li proporcionià li oferír major espai de temps per a retornar 

amb més delit a ses antigues aficions, que, com era de preveure fomentaren i 

engrandiren la instrucció d‟aquella pubilla Batlle, que ja estava molt lluny de donar 

lo nom d‟històries a les novel·les que llegia, però que, arribada a la plenitud de la 

vida, tant vivament s‟identificar amb aquella mena d‟apassionament intel·lectual, 

que el seu esperit seguí sent esforç la mateixa evolució que la literatura imperant.”
25

 

(Pàg. 233) 
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Dolors Monserdà ens presenta dues esposes amb dos matrimonis totalment 

diferents. Per una part, tenim a l’Antonieta que des del primer moment pren la 

iniciativa en interessar-se pel seu futur marit, d’ofici menestral. Ella era de classe 

mitjana acomodada i en aquells temps els matrimonis sovint es casaven per 

conveniència o per gust de la família. Antonieta en no tenir pares va ser el seu 

germà qui s’hi va oposar a tal matrimoni, com hem explicat en l’argument de        

l’ obra. Ella va haver de superar aquestes adversitats i renunciar al seu dot per 

lluitar pel seu amor. Mostra de sacrifici i valentia de la nostra protagonista.  

 

En canvi, en Pere Joan en assabentar-se que la seva pretendenta era Antonieta 

Corominas, l’única cosa que se li va ocorre va ser dir que era una dona molt 

baixeta, i en mossèn Vicenç li recordà que “la boniquesa no fa la felicitat”.  

 

Aquest concepte de valorar la dona solament pel seu físic ja l’hem vist quan hem 

parlat de la dona com a filla: els homes només volien la bellesa de les seves 

esposes, com si les dones no poguessin tenir qualitats més importants; però,  

Pere Joan s’ adona que l’Antonieta és única, intel·ligent i dolça. I cedeix a casar- 

se amb ella sense interessar-se gaire pel patrimoni. Pensem que justament és 

aquesta la moralitat i l’ideal que vol mostrar l’escriptora. Vol que el marit se senti 

ben acompanyat per la dona-companya, bondadosa, intel·ligent, que sàpiga de 

negocis i que sigui, a més, amorosa: 

 

“... i encara que mossèn Vicens comprenia que en Pere Joan no era lo que s‟en diu 

un partit per a entusiasmar a una família acomodada, trobava que era una coseta 

bastant regular, donat les seves prendes morals i el bon jornal que guanyava; 

qualitats més de tenir en compte, ja que l‟Antonieta ni pels seus anys ni pel seu 

físic, semblava que pogués aspirar a cosa de més empenta.” 
26

     ( Pàg.149) 

 

 

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 

 

La tieta Madrona i la seva cosina no volien el matrimoni de l’Antonieta perquè 

rebaixaria la reputació de la família. Es preocupaven de l’estètica i de l’aparença 
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per damunt de l’ètica. I seguint aquests criteris van estar a punt de trencar el futur 

matrimoni entre Florentina i en Pep en una ocasió: 

 

 “ – Com ets una noia de reflexió i que estimes al teu germà, penso que la seva sort 

l‟has de prendre com a teva i, per lo tant fer-hi de ta part lo que pogues per a què no 

li fugi de les mans... I com encara que la meva Florentina podia haver-se casat cent 

vegades amb persones de molta més upa que en Pep, que tot just ara comença a 

treure faves d‟olla per lo molt enamorat que l‟ha vist, se resigna a casar-se amb ell... 

i jo com a la fi és un fill del meu germà i bon minyó i treballador..., i com me penso 

que li sabrà agrair lo que ella fa... i els diners de la meva noia me‟ls estimo per ell 

que er un altre, i... 

- i vol fer lo favor de dir-me – exclamà l‟ Antonieta, desitjosa d‟interrompre aquell 

seguici de benitoses ximpleses- que hi té que veure, tot això, amb lo meu 

casament? 

- Què hi té que veure?...- repetí exaltant-se la senyora Madrona- doncs net i clar: 

que la meva filla ja fa prou casant-se prou amb un fabricantet, però ja que encara hi 

és a temps, no vol passar per ésser la cunyada d‟un fadrinot veler, que potser fins 

tindria l‟atreviment de tractar-la de tu...” 
27

 (Pàg.159). 

 

D’altra banda, Florentina busca desesperadament un marit que l’estimi 

apassionadament. Un dia Pep Corominas declara el seu amor i li diu que l’havia 

estimat des que va néixer: 

 

“ Lo to i fins potser la mateixa sequedat de tan sobtada declaració, tan diferenta de 

tot lo que estava acostumada a sentir fins aleshores, impressionaren fondament a 

la Florentina, que, amb sa exaltada imaginació, comarà tot seguit la veritat i 

potència d‟aquell amor, que per tants anys havia subsistit callat i sens esperança   

d‟ésser correspost, amb lo dels molts hèroes de novel·la que havia llegit; i, 

engrandit i poetisant l‟enamorament del seu cosí,  a l‟arribar a sa casa li faltà temps 

per a contar-ho a la seva mare amb tots los perfils i relleus que li sugerí el goig       

d‟haver inspirat tan romàntica passió. 

 

 

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 

 

La viuda Batlle que, malgrat les moltes pretensions que tenia per la seva única filla, 

posseïa prou sentit pràctic per a conèixer la diferència que anava d‟ empleadets  
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amb poc sou i molta fatxenda, a un xicot de les qualitats del seu nebot, que, en los 

pocs anys que el seu pare era mort, li havia vist donar un gran impuls al negoci i 

que li constava de què mitjançaven tractes per comprar la casa del costat, amb lo fi 

d‟engrandir-lo, veié amb tan bons ulls aquesta qüestió, que tot seguit s‟esforça en 

convèncer a la noia del bon acert de tal matrimoni, al que la Florentina objectà la 

sequedat de caràcter del pretendent, ja que en lo relatiu a la part física, segons ella, 

reunia tots los atractius desitjables en aquest punt. 

- Sec..., sec..., ¡això rai! ¡ Bé prou que estiman-te com tu dius, te l‟afinaràs a gust 

teu! – féu amb tota convicció la senyora Madrona. – Amb los homes lo principal és 

que estiguen enamorats de veres i que sien honrats i treballadors, que lo demés tot 

s‟ arregla.” 
28

 (Pàg.156) 

 

És a dir, mentre Florentina buscava passió en el matrimoni i un marit que 

l’estimés per sobre de totes les coses, a la seva mare l’interessava que la seva 

filla es casés amb un noi ben acomodat i treballador: clar exemple de les 

“típiques” dones burgeses de l’ època.  

 

Florentina era molt capritxosa i volia que les atencions anessin totes a ella. En 

ocasions, va criticar el seu marit perquè deia que sempre anava de qualsevol 

manera, mal vestit, i que el treball el feia ordinari. Segons ella, només es 

preocupava del seu negoci i no li tenia atencions o no les que ella volia. Però, en 

realitat, en Pep no pensava així, ell l’estimava molt i només volia pau a casa i una 

vida tranquil·la. En una ocasió Florentina va dir-li: 

 

 

“- ... Jo donaria tot aquest luxo, totes aquestes fastuositats que sols encanen lo 

refinament de la materialitat de la vida, per una sola felicitat; per un home que        

m‟ estimés per sobre de totes les coses; que no tingués més desig que jo; que no 

tingués altre pensament que jo; que no tingués altre afány, ni altre somni, ni altre 

il·lusió, que la meva persona!”
29

 (Pàg. 224) 

 

 

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 
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Els pensaments de la Florentina només se centraven en aquell ideal romàntic 

dels llibres. En Coromines va deixar de ser fabricant per fer-se borsista, per 

caprici de la seva dona. Per a ell, era un sacrifici molt gran i encara així ella 

seguia dient-li que ell no l’estimava prou, no l’adorava i no es desvivia per ella 

com els enamorats d’aquells meravellosos llibres. Deia que era desgraciada.  

 

Monserdà reflecteix a través d’aquest personatge la crítica contra les novel·les 

romànticosentimentals de l’època.  

 
En canvi, el pensaments de l’home de la Florentina res no tenien a veure amb 

aquells desitjos romàntics, això sí, en certa manera era un titella de la dona: 

 

“ En Josep Corominas, a la seva manera, amb aquella aspresa innata en ell, tal volta 

per estranya llei de contraposició, estimava amb tota l‟ànima aquella dona bonica, 

elegant, delicada, de gustos especials, però afinats, aristocràtics, i amb exigències 

que els deu anys d‟edat que ell li avançava, li feien exposar amb la qualificació de 

capritxos de criatura mimada”
30

 (Pàg.237) 

 

L’Antonieta era totalment diferent a la Florentina, no era capritxosa ni manipulava 

el seu marit, ella l’animava i l’estimava amb bogeria. Gràcies a l’empenta, 

seguretat i optimisme de l’ Antonieta, en Pere Joan sempre li feia costat. Per això 

pot arribar a ser una gran empresària i fa del seu treball a casa, un gran negoci. 

Una vegada ja rics, el marit s’adona que la seva dona necessita descansar, 

justament quan pot tenir criats per a les feines de casa: 

 

“ ja no li sembla bé que la seva dona continues treballant a la vista del públic; i , 

protestant de què ja tenia dret al descans, a privà d‟exercir los seus càrrecs. Mes    

lAntonieta, treta del darrera del taulell, i del contacte amb les treballadores, en 

quines penes i alegries constantment hi intervenia; amb lo seu fill posat a mitja 

pensió al col·legi del Prares Escolapis, a on hi estava des de les vuit del matí a les 

vuit del vespres, malgrat lo seu pis gran i luxosament amoblat, no sapigué pas 

resignar-se a viure com a planta paràsita entre el velluts i tapisseries que la 

envoltaven. Passada tota la seva exitència en l‟activitat del treball, desconeixia per  

___________________________Dolors  Monserdà, una escriptora feminista? 

 

                                                 
30

  Op. Cit p.23 

42 



complert l‟atractiu que les altres dones de sa nova posició sentien per visites i 

passeigs, ja que a quaranta anys difícilment se troba gust en costums noves“
31

 

(pàg. 245) 

 

 

En Pere Joan treu l’Antonieta de la direcció de l’empresa quan aquesta comença 

a ser una de les més importants de Barcelona. Veiem que el personatge masculí 

mostra un esperit d’orgull, gelosia o afany de superioritat propi del marit.  

 

 

 

Com a ésser social: 

 

L’època que estem estudiant, va ser d’un gran 

desenvolupament artístic, literari, urbanístic i 

cultural de Barcelona. La major part de la 

burgesia catalana traslladà les seves 

residències al nou Eixample barceloní o als 

afores, com és el cas de la Florentina. Volien 

enriquir-se per sobre de tot, lluir tots els seus 

luxes i també miraven d’adquirir cultura i 

coneixements anant a les millors escoles, ja sigui de Barcelona o París, ciutats  

molt considerades i de prestigi. Si recordem, la cosina de l’Antonieta envià  la 

seva filla a estudiar a París. Aquesta burgesia provenia de classe menestral en 

molts casos i la seva riquesa era més aparença que realitat.  Per exemple, tenir 

una minyona o una cuidadora pels fills, donava  importància i renom a la família. 

Ho podem observar tot seguit: 

 

“ - Vaja, vaja, no digues ximpleses! Ordinari...! Ordinari...! Los quartos de la butxaca 

és lo que s‟ha de mirar! Ja en podrien tirar un bon tros a l‟olla de molts que tenen 

carrera i no saben a on caure‟s morts! I amb desig de canviar de conversa, afegí: -  
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Valdria més que contessis a n‟en Pep, les notícies que havíem sapigut de la nova 

fabricanta... Lo que ens ha explicat avui la senyora Marieta, la que està al primer 

pis... 

- Ai! Sí, de la teva germana- confirmar desdenyosament la Florentina- Res, que diu, 

que ja té criada... és a dir, criada! Una mosseta de dotze o tretze anys que li fa          

l‟ escarris... però, de tots modos, val més aixís que no pas avergonyir-nos, anant- 

se‟n a comprar ella mateixa, com ho ha fet fins ara i... 

- Vaja que en tres mesos bé han adelantat prou!- va interrompre la senyora 

Madrona, sempre amatenta al lucro del negoci. Oi! Que diu que treballen de valent... 

vejam, si encara et prendran la feina...”! 
32

 (Pàg.183) 

 

 

Monserdà ens dóna una idea, amb aquesta conversa del tipus de societat 

burgesa del moment. Les coses materials i l’aparença ho eren tot. Era important 

també freqüentar les places importants, els jardins, esglésies o centres culturals 

com el Liceu, l’Ateneu o l’Olimpo i els concerts de l’Euterpe, com per exemple: 

 

“En l‟espai dels terrenos que avui ocuen, 

a l‟esquerra del passeig de Gràcia, les 

cases situades entre els carrers de 

València i de Mallorca, per l‟estiu de 1860 

hi havia instal·lats los jardins de               

l‟Euterpe, a on los coros d‟en Clavé (... ) 

se trobaren al ple d‟aquell esclat de 

gloriosos èxits que fomentaren, a 

mitjans del passat segle, la regeneració 

artística-musical de Catalunya (...) 

La gent treballadora invadia els balls 

correjats que en dit ocal s‟hi donaven les 

tardes i vespres dels dies festius; mentres que les classes acomodades, malgrat un 

cel recel o sorpresa (...) 
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No tots los que assistien als esmentats concerts, assaborien i gosaven per igual 

amb ses poètiques belleses; puix, encara que fossen en majoria els que amb 

complerta consciència hi anaven per a fruir lo goig d‟aquelles noves audicions, 

precís és confessar, que hi eren també en gros número els que ho prenien com a 

motiu de passatemps o com a vanitat de veure i ésser vistos, en un lloc que havia 

lograt fer-se de moda ”
33

 (Pàg.65) 

 

Llegint aquest paràgraf veiem la considerable preocupació per la reputació social. 

Poca gent anava als concerts per pur goig o per “amor a l‟art”, sinó que hi 

anaven solament  per a  ser vistos i valorats socialment. A més, eren bons llocs 

per a trobar els marits per a les filles que s’havien de casar. 

 

 

Com a treballadora 

 

Aquest aspecte creiem que és el més important de tota la novel·la La Fabricanta. 

L’autora ens mostra la “petita gran” aportació i novetat: l’emancipació de la dona  

menestral i/o “burgesa” en el treball. La protagonista enginyosa i plena d’il·lusions 

vol emprendre el seu propi negoci amb el seu recent marit: 

 

“- Algunes vegades he sentit a dir que el marit, en lo dia de la boda, no nega res a la 

seva muller, i si jo et voldria demanar un favor.. 

- Un favor?(...) 

- Vine! (..) 

- Tot això, que semblen desferres son los dos telers amb què el meu pare començà 

a treballar. Jo m‟hi he criat entre mig d‟ells; en un bressol ple de borres de seda la 

mare m‟hi adormia des de què vaig néixer; agafant- me d‟una barra a l‟altra, vaig 

aprendre a caminar; i, més grandeta, les llançadores i rodets que no servien eren 

les joguines que més m‟agradaven. Això vol dir que des de criatura he vist com de 

dos telers se‟n posaven quatre; i com d‟ aquells quatre sen‟ omplia tota una cuadra, 

que es lo que amb l‟ajuda de Déu, farem nosaltres... Lo favor que et vull demanar és 

que desisteixis del teu programa de fetes. Amb aquestos tres dies montarem los 

teler i arreglarem l‟ordit, i el dilluns, en lloc d‟ anar a casa l‟Escuder, tindràs los  
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teles a punt per a teixir a casa nostre. La seda que hi ha a les devanadores me l‟han 

fiada a casa l‟Agell: treballant la pagarem i nos enfiaran d altra tu saps molt més del 

ofici de lo que sabia el pare, i amb aquestos dos telers va posar dues cuadres i 

comprà una casa. Jo t‟ajudaré com ho feia la mare i buscarem la manera de vendre 

a les botigues los mocadors que tu teixiràs i que, amb l‟ajuda de Déu, seran los 

fonaments de la fàbrica de can Grau.” 
34

 (Pàg. 174) 

 

 

Imaginem-nos doncs, la gran 

innovació de Dolors Monserdà en el 

món femení d’aquells temps, en què 

la dona no tenia veu en el matrimoni i 

tampoc no era tinguda en compte en 

l’àmbit laboral o econòmic. 

 

 

 

 

Aquesta actitud emprenedora de l’Antonieta també va ser possible gràcies al 

caràcter de Pere Joan, no totes tenien aquesta sort de tenir un marit tant bo i 

tolerant: 

 

“En aquells moments la noia Corominas no 

tenia parella que li fes ombra, era l‟única. Lo 

jove veler llegí en los ulls de sa esposa, que 

brillaven amb tota la força de la intel·igènia, de 

l‟energia i de la fe en lo pervindre, tot lo que 

aquella ànima valia; i, agafant amb ses 

grosses mans lo seu capet de nina, per a 

col·locar-lo dessobre de son pit, lo besà 

amorosament, mormolant: 

- Faré lo que tu vulgues!(...)” (Pàg.176) 

 

___________________________Dolors  

Monserdà, una escriptora feminista? 
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Ara bé, la realitat que plasma la novel·la és una realitat de la menestralia que 

ascendeix  a burgesia. I no tracta l’altra realitat, la del proletariat de les grans 

fàbriques que lluita per a aconseguir millores socials i que treballen i viuen en 

pèssimes condicions.  No es parla tampoc de la  fam, dels problemes d’higiene i 

de salut, de les dones treballadores que vivien en aquella Barcelona de finals del 

segle XIX. 
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4. Conclusions. 

 

Primerament ens agradaria dir que estem molt contentes de l’elecció del treball i 

dels coneixements adquirits al llarg de tot aquest procés d’investigació. Ens ha 

resultat molt interessant estudiar una petitíssima part de la història de la literatura 

catalana, concretament  l’obra de Dolors Monserdà.  

 

Cal dir que no ha estat gens fàcil per nosaltres fer aquest treball. Al començament 

ens va costar enfocar-lo perquè no sabíem absolutament res d’aquesta autora i 

molt poc del context en què cal situar-la.  A mesura que vam anar cercant vam 

anar trobant molta informació i/o estudis sobre el personatge. Cada descoberta 

era una font de coneixements i de sorpresa agradable per a nosaltres.  

 

Així doncs, vam establir el guió del treball on reflectíem les qüestions que volíem 

saber (veure Introducció): qui és i qui va ser Dolors Monserdà, tant en l’àmbit de 

la literatura com en l’àmbit social. I també, si a través del llibre La fabricanta i de 

les accions socials de l’escriptora, podíem concloure tot dient que havia estat 

precursora del feminisme català.   

 

Ara ja estem en condicions de dir que Dolors Monserdà  encara que fou una dona 

de religió catòlica i per tant conservadora, va ser més avançada que moltes altres 

dones de la seva condició burgesa. I en un món d’homes va saber imposar-se i 

va poder escriure i dir la seva.  Va criticar un tipus de dona passiva, va ajudar la 

dona a què sortís de casa a treballar per a ser autosuficient.  Pensem que avui la 

independència econòmica de la dona és la base de la seva llibertat. Tot això ho 

hem vist a través de la novel·la i de la Fundació de l’Agulla.  

 

Els ideals literaris de Dolors Monserdà, equivocats o no, tenien com objectiu la 

dona. La seva literatura estava escrita per a les dones. I no amb la intenció de 

divertir o entretenir, sinó amb el desig que havia de servir d’ alguna cosa. Volia 

ensenyar i mostrar un missatge de valors ètics, morals i socials; sempre buscava  
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la funció pedagògica en tots els seus actes. Aquest compromís amb la societat 

barcelonina va fer que en les seves obres predominés l’ ètica per damunt de 

 l’ estètica. I això és  una de les coses que més ens ha agradat d’ella, que utilitzés 

la novel·la com a vehicle ideològic per intentar canviar la mentalitat de la societat, 

trencant moltes tradicions injustes i així arribar a la ment de les persones. 

 

Com dèiem més amunt,  Dolors Monserdà va ser valenta i, sense pseudònims, va 

dir sempre el que pensava. Volem destacar les paraules següents de l’escriptora 

Teresa Pàmies: 

 

”Dolors Monserdà es prengué llibertats que li negaven, la petita llibertat d‟opinar,   

d‟observar l‟entorn, de comentar-lo com a dona sense esperar que els homes que 

decidien li ho concedissin; sense dominar l‟ofici d‟escriure, amb el risc que els 

crítics del seu temps li perdonessin la vida”.
35 

 

Desgraciadament mai no ha estat prou valorada i coneguda per la societat. 

Probablement si hagués estat un home la qüestió hauria estat diferent. Nosaltres 

hem pogut constatar amb les enquestes que gairebé ningú no la coneix. De    

vint-i-set professors, dotze han contestat que la coneixen. Cap home l’ha llegida i 

solament  tres dones han llegit La fabricanta:  

 

 “Ni el público, ni los críticos de hoy han sido justos con la autora de Monserrat, La 

família Asparó y La Fabricanta. Si Dª. Dolores Monserdà hubiese tenido que 

moverse por el estímulo de los aplausos y recompensas que sus trabajos 

alcanzaban, ciertamente que poco atractivos hubiese tenido para ella el cultivo de 

las letras catalanas.”
36  

 

Gràcies als nostres estudis hem vist que s’ han trencat moltes barreres. La dona 

s’ha independitzat econòmicament, pot anar a l’escola o a la universitat de la 

mateixa manera que els homes. Són lliures a l’hora de prendre les seves 

decisions, no necessiten un marit per a poder viure dignament. Les solteres ja no  
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estan mal vistes com abans. Des de 1931 hi ha sufragi universal a Espanya i 

cada vegada la dona té més rellevància en la política, en càrrecs de 

responsabilitat, en el món de l’art o de l’esport.  Malgrat tot encara cal continuar 

lluitant per tal d’arribar a una veritable igualtat de sexes.  

 

Volem acabar dient  que ens agradaria que, a través del nostre treball, algú 

volgués llegir  alguna de les obres de Dolors Monserdà.  Cal que no caigui en 

l’oblit i que se sàpiga que va existir.   

 

La feina de moltes persones que han lluitat pels altres i que han caigut en 

l’anonimat ens fa pensar que hem de valorar els privilegis que tenim perquè molta 

d’aquesta gent oblidada i desconeguda van lluitar per millorar la societat que ara 

estem gaudint nosaltres.  

 

Malgrat tot, creiem que tot temps passat va ser pitjor i que afortunadament, dona i 

literatura avui dia està força lluny del que va ésser. Tot i això encara no som on 

hauríem de ser.  

 

Dolors Monserdà, admirada ara per nosaltres, és una petjada de la història que 

hem volgut presentar-vos a tots i totes.   
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