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Per mi és un gran honor i una gran responsabilitat dur a terme aquesta 

presentació, una presentació que ha de ser reivindicativa en contra de la 

invisibilització, de l’oblit i del saber, però també una presentació honorifica 

i de record. M’han demanat ser breu, m’ho han posat difícil donat el motiu 

d’aquest any de Sant Jordi, però ho intentaré.   

He decidit no dur a terme una reflexió o anàlisi, sinó que les paraules de 

les protagonistes parlin per si soles. Fer un tomb en la història i portar 

avui noms desconeguts i coneguts, com tribut a elles. 

A elles que donen una visió del món que ens rodeja, des de una Óptica 

femenina, en contraposició de la visió dominant. Una poètica 

revolucionaria, de posició crítica, però alhora amb prioritat per l’art i el 

món més íntim i humà. 

“El mundo conoce los nombres de muchos héroes: Héctor, Ulises, Paris, 
todos unos asesinos. Sin embargo, de nosotras, no se sabe nada. Solo se nos 
nombra para designar una opción sexual ¡como si eso hubiera sido lo único 
importante en nuestra isla! ¡cómo si nuestra resistencia a la cultura 
dominante no hubiera tenido lugar! ¡como si nuestros escritos no tuviesen 
valor!” 

Eren paraules de Safo en l’antiga Grècia, una de les grans poetesses, avui 

més reconegudes de l’època clàssica, que durant l’edat mitjana va ser 

condemnada a l’oblit. Una altra gran autora Aspasia de Mileto no va 

córrer la mateixa sort i encara avui se la referència més per la seva 

relació amb Pericles , que per la seva gran aportació literària.  

Encara ens queda un llarg camí i és que convivim amb aquest silenci 

històric. 

Que ens parla de grans personalitats de la edat mitjana: Dante, 

Cavalcanti, Chretien de Troyes (trua) i no de Hildegarda de Bingen una de 

les persones més influents en la baixa edat mitjana. 

 



 

Però viatgem a la Venècia del s. XIV, amb el llibre la ciutat de les dames de 

Christine de Pizan. 

“Les dones han estat molt de temps abandonades sense defensa (...) però per 

negligència o indiferència s'ha acceptat que siguin arrossegades al fang. 

vosaltres que esteu mortes, vosaltres que viviu encara i vosaltres que 

vindreu en l'esdevenidor, alegreu-vos totes i sigueu feliçes .” 

De Venècia a l’Andalús de Hafsa bin al-hajj i Wallanda per arribar al 

Portugal de l’edat moderna, amb Violante do Ceo i Bernarda Ferreira: 

“Toda muger, por esto, es bien se guarde/ de la condición falsa lisongera/ 

con que este ingrato género las trata/ hasta que sus cimientos desbarata. // 

No sabe poco aquella que resiste/ a sus dorados daños y traiciones,/ cuyo 

remedio vemos que consiste/ en huir de las locas ocasiones./” 

Anem detectant en aquest camí que en les grans civilitzacions, que les 

civilitzacions més avançades en el seu temps són aquelles on les dones 

versen, expliquen i narren lliurament la perspectiva d’un món que durant 

massa temps ha tingut una única visió absoluta. 

I citant només petites mostres, dels centenars de poetesses i degut a la 

brevetat d’aquesta presentació, permeteu-me fer un salt al segle XIX- XX, 

segle de les Gertrudis Gómez de Avellaneda, Blanca Andreu, Juana de 

Ibarbourou, Concha mendez, Zenobia Camprubí, Alejandra Pizarnik,  

Rosalía de Castro, Violeta Parra, Maria Mercè Marçal, Sylvia Plath, 

Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, entre moltíssimes i moltíssimes altres... 

que tot i existir pel món, no han tingut ni el reconeixem, ni la visibilitat 

que el seu gran art mereix. 

I què passa en el nostre s. XXI. Doncs en aquest sentit cada vegada més fem 

passes cap a la igualtat entre homes i dones en el món de la poesia, pel que 

fa a les publicacions de llibres, la presència a lectures, a festivals de poesia, 

etc. No obstant això, també és cert que a nivell de premis institucionals 

(com per exemple el Cervantes en literatura castellana) les dones no tenen 

ni molt menys el protagonisme dels homes i encara hi ha molta feina per 

aconseguir la igualtat en aquest sentit. També passa això a les antologies 

que es fan, la nòmina de poetes homes acostuma a ser més gran que la de 

poetes dones. 



 

Tot i això, actualment algunes de les dones que escriuen poesia són les que 
més estan arriscant i apostant per una poesia més experimental i 
innovadora. Dones com la Maria Sevilla o la Blancallum Vidal que estan 
fent una feina molt interessant en aquest sentit. 
 

Voldria acabar amb Gloria Fuertes: 

“Soy alta; 
en la guerra 
llegué a pesar cuarenta kilos. 

He estado al borde de la tuberculosis, 
al borde de la cárcel, 
al borde de la amistad, 
al borde del arte, 
al borde del suicidio, 
al borde de la misericordia, 
al borde de la envidia, 
al borde de la fama, 
al borde del amor, 
al borde de la playa, 
y, poco a poco, me fue dando sueño, 
y aquí estoy durmiendo al borde, 
al borde de despertar.” 

 

Doncs és hora de despertar i fer realitat els somnis, ara tinc el plaer de 

donar pas a les protagonistes d’aquests any, les poetesses de la nostra 

actualitat. 

 


