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d’aquest moment, va començar a fallar-ne la regularitat i, finalment, el febrer de
1980, el director de l’emissora i Vicent Pitarch van acordar «posar fi a l’aventura».

L’autor subratlla la repercussió cívica del programa i en valora sobretot
aquests tres aspectes: en primer lloc, l’impacte de tipus lingüístic, ja que cap emis-
sora del País valencià no havia utilitzat mai la llengua pròpia en cap mena de
programa; en aquest mateix sentit, remarca la incidència i la repercussió social
que va tenir en la campanya «Valencià a l’escola»; en segon lloc, l’efecte multipli-
cador del programa, ja que va originar la creació d’altres programes semblants en
altres emissores del país; i en darrer lloc, l’impuls a la normalització de la cultura
pròpia del país, fomentant l’activisme cultural entre la gent jove, un activisme que
es materialitzava en l’augment d’activitats en les associacions culturals ja exis-
tents, de les quals el programa donava compte puntualment i regularment.

El volum constitueix, doncs, una aportació innovadora i valuosíssima a la
història dels mitjans de comunicació del País valencià, concretament de la franja
cronològica i geogràfica que representen les dècades dels seixanta i dels setanta a
les comarques castellonenques. Les dades aportades pels autors es veuen comple-
tades pels dos apèndixs a què ja hem fet referència, i per dos més, un dels quals
mostra il·lustracions diverses, com la portada de la publicació Al vent o el logotip
de Nosaltres els valencians, fotografies d’època dels impulsors de les dues inicia-
tives i de diversos col·laboradors i escrits d’adhesió de personalitats d’aquell mo-
ment pertanyents a diversos àmbits (pintors, escriptors, eclesiàstics, etc.), i el dar-
rer, que és un índex onomàstic general. Acompanyen l’acurada edició que n’ha fet
la Universitat Jaume I de Castelló una presentació de Joaquim M. Puyal, que
contribueix a situar les dues iniciatives en el camp de la història de la comunicació
dels Països Catalans, i un DVD amb la gravació de nou programes emesos,
l’audició dels quals suposa per uns moments un retorn a les fonts d’un gran valor
històric, però sobretot sentimental i entranyable.
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D’un temps ençà, la societat en general i, en aquest cas, el món de la literatura
en particular, reconeix tenir un deute amb les dones. Ens referim, ara, a les dones
que escriuen i que, com Montserrat Roig, han bastit tot un univers literari feme-
ní que contribueix a la formació i consolidació de la identitat de la dona catalana
del segle xx. No és res nou, encara que no s’ha d’obviar, afirmar que la literatura
escrita per dones ha estat força menystinguda per la crítica —parlem de la crítica
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catalana, tot i que es tracta d’una circumstància clarament extrapolable—. Tam-
poc no és nou afirmar i confirmar que aquesta crítica ha estat —i, en bona mesu-
ra, a hores d’ara encara ho està— conformada per homes i que això ens predispo-
sa, gairebé ens obliga, a acceptar un cànon literari que irradia una visió patriarcal
—o simplement masculina, si el terme resulta menys radical— del món.
D’aquestes afirmacions es pot deduir que s’estableix un estira i arronsa com a flux
constant en les relacions entre escriptura i gènere; unes relacions sovint conflicti-
ves —en cas contrari no se’n parlaria— que conviden a fer reflexions de molt di-
versa índole. Per posar-ne només algun exemple: Hi ha una literatura per a do-
nes? Qui l’escriu? Escriuen les dones de manera diferent que els homes? Els
interessen els mateixos temes? És veritat que la dona és el principal objecte del
discurs literari en l’escriptura d’altres dones? Per quin motiu?

Literatura i feminisme. L’hora violeta, de Montserrat Roig —publicat en la
col·lecció Atenea, d’Arola Editors— és el títol que encapçala el suggeridor estudi
de M. Àngels Francés, doctora en Filologia Catalana i llicenciada en Filologia
Anglesa, un treball que, prenent com a base les quatre primeres obres de
l’escriptora catalana —amb una incidència particular en L’hora violeta—, propo-
sa una anàlisi i una reflexió al voltant de qüestions com les que acabem d’esmentar.
El pròleg que enceta el volum, d’Isabel-Clara Simó, el qualifica com a obra cabdal
i com a instrument de primera qualitat per a abordar l’estudi de l’obra de l’autora
barcelonina i per a analitzar amb major objectivitat els textos escrits per dones.
Incideix en el fet que les dones que escriuen, a diferència dels seus col·legues mas-
culins, es veuen empeses a parlar de les relacions entre gènere i literatura. Al ma-
teix temps, en els seus escrits, el públic lector espera trobar-hi uns ítems inamovi-
bles com el caràcter autobiogràfic i sentimental de l’obra i un desenvolupament
circumscrit en l’àmbit domèstic, tot això no exempt d’un particular sentit de
l’humor i, com no podria ser altrament, de la tendresa que caracteritza habitual-
ment les dones. El treball que presentem s’encarrega d’esbrinar si aquests trets,
aparentment inamovibles, apareixen en la literatura de Roig i en quin grau ho fan.

El cos del volum està dividit en tres apartats en els quals M. Àngels Francés
estudia, per començar, les relacions entre feminisme i literatura; posteriorment,
analitza les primeres obres de Montserrat Roig —Molta roba i poc sabó... i tan
neta que la volem (1971), Ramona, adéu (1972) i El temps de les cireres (1977)— i,
en tercer lloc, se centra en L’hora violeta (1980), objectiu principal de l’estudi.
Per últim, dos apartats més, dedicats respectivament a les conclusions i a la bi-
bliografia emprada, clouen el volum.

Pel que fa a les relacions entre feminisme i literatura, dos són els aspectes que
interessen particularment a Francés: què hem d’entendre per novel·la feminista i
quines són les fases de la teoria literària feminista. Amb referència a la primera
pregunta, l’estudiosa se centra en les definicions proposades per Morris, Eagleton
i Maitland, concretant que, en línies generals, la lectura d’un text com a feminista
comporta un posicionament ideològic que implica la presa de consciència de la
dona com a tal.
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M. Àngels Francés decideix seguir els postulats de Julia Kristeva, en relació a
la crítica literària feminista, motiu pel qual incideix en les tres fases que aquesta
proposa en l’estudi de l’any 1986 «Women’s Time». Així, mitjançant la crítica de
les imatges de la dona, la recerca d’una genealogia femenina —centrada en les
escriptores obviades del cànon literari, imposat per la mirada masculina— i el
qüestionament del concepte de gènere, Francés s’apropa a les teories de crítiques
tan rellevants com Mills i Pearce, Kate Millet, Mary Ellmann, Elaine Showalter o
Luce Irigaray, entre d’altres. A partir d’aquest apropament, l’autora teixeix un
entramat textual que alterna amb la veu de la mateixa Montserrat Roig com si
d’un diàleg hipertextual es tractara. L’originalitat i l’eficàcia comunicativa estan,
doncs, servides.

L’anàlisi de Molta roba i poc sabó... i tan neta que la volem; Ramona, adéu i
El temps de les cireres serveix a M. Àngels Francés per a observar la trajectòria
temàtica i estilística de Roig; una trajectòria abocada a explicitar, mitjançant la
literatura, les relacions de l’escriptora amb el feminisme, particularment en
L’hora violeta, obra triada per Francés com a eix central de l’estudi.

Molta roba i poc sabó... és un conjunt de relats que, a l’empara d’una «Justifi-
cació» de l’autora, mostra històries que parodien tant la tradició picaresca com la
novel·la de fulletó sensacionalista que tant d’èxit va tenir entre el públic femení
del segle xix. En aquests contes, com la mateixa Roig anuncia, l’autora, incapaç de
transformar el món, no pot estar-se de descriure’l amb un posicionament irònic i
carnavalesc, tot donant veu als tipus que conformen la societat hipòcrita i alam-
binada en què viu. Francés n’analitza meticulosament personatges i situacions,
dedicant una atenció especial a l’estratègia de subversió que subjau a cadascuna de
les històries proposades per Roig. Per a Francés, el discurs paròdic i tergiversador
dels textos obeeix a la crisi experimentada per la societat de la Barcelona del mo-
ment, afectada per circumstàncies tan diverses com els desgavells universitaris, la
immigració andalusa o un feminisme incipient però ja imparable.

L’anàlisi de Ramona, adéu, la primera novel·la de Montserrat Roig, en cons-
tata el desig d’explicar una història mitjançant la veu de tres protagonistes feme-
nines i, així, donar una visió alternativa a aquella que és contada des del punt de
vista dels homes. D’aquesta manera, els detalls de la vida quotidiana tindran un
lloc preferent en la narració. L’exploració de la vida interior de les tres Mundetes
que donen cos a Ramona, adéu permet testimoniar l’evolució generacional de la
personalitat de les protagonistes —evolució aplicable a la identitat femenina en
general, pel que fa a les dones educades en l’Espanya de la dictadura—. Així,
d’una banda, M. Àngels Francés deixa constància del sentiment de culpabilitat
experimentat per la Mundeta que viu un amor prohibit, que menysprea l’entorn
en què ha nascut i que suporta el pes de les convencions socials establertes. Com
a conseqüència, l’embaràs és viscut com una experiència traumàtica que compor-
ta el naixement d’una altra dona gairebé tan infeliç com la progenitora. D’altra
banda, la darrera de les Mundetes, inicia, però, un procés d’autodescobriment
que li permet rebel·lar-se contra els models de submissió imposats. Amb tot, el
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desencís arriba per la banda dels col·legues masculins, liberals i esquerrans, que
reprodueixen encara els rols sexistes imperants. De tot plegat, M. Àngels Francés
proposa, com a conclusió provisional, que «L’exclusió de l’experiència femenina
de la història oficial condiciona la mateixa naturalesa dels textos que formen la
novel·la» (p. 167). Així mateix, afirma que el procés de construcció de la identitat
femenina es veu condicionat per les limitacions psicològiques i intel·lectuals im-
posades a causa d’una educació clarament repressora, encoratjada pels interessos
de la classe burgesa i per conviccions obsoletes postulades per la religió catòlica.

A continuació, el retrobament femení amb les arrels, amb la terra de naixença
—la Barcelona de la dècada dels setanta—, és analitzat mitjançant el personatge
de Natàlia Miralpeix, la protagonista d’El temps de les cireres. Els personatges que
integren aquesta novel·la de Roig són revisats, un per un, sota l’òptica feminista
de M. Àngels Francés. Es tracta de dones, però també d’homes, que viuen sota
l’influx del cinema, del cuplet o de les revistes del cor, mentre que n’ hi ha d’altres
que conviuen amb les cançons protesta i que rememoren la pròpia tradició. En
definitiva, una societat que, embolcallada de màscares gairebé carnavalesques,
dissimula la infelicitat generada per la repressió franquista.

Finalment, Francés s’acara amb l’anàlisi de L’hora violeta, novel·la en la qual,
per a l’estudiosa, culmina tot «un procés de construcció intertextual que enllaça
les quatre primeres obres de Roig» (p. 201) i que suposa un punt d’inflexió en la
seua carrera literària. La polifonia del text arriba mitjançant la veu de les diferents
protagonistes femenines, dones escindides que lluiten per la superació d’un pre-
sent desencisador, íntimament lligat a repressions viscudes en el passat. Tant el
sentiment d’escissió d’aquestes dones, com els camins de superació que trien i les
conseqüències que se’n deriven apareixen acuradament examinats en aquest tre-
ball, que s’apropa mil·limètricament al procés de construcció de la identitat feme-
nina a través de la literatura. Com a percepció general d’aquest apropament,
Francés en destaca el sentiment de desolació que embarga les protagonistes, ja
que ni l’embaràs, ni el matrimoni, ni els amants, ni una professió d’èxit no acaben
de satisfer-les espiritualment; i és que, en el seu fur intern, continuen buscant un
príncep blau. D’altres reflexions entorn de les relacions paradoxals entre enamo-
rament i feminisme, amb referència al marxisme i a la mediocritat dels polítics que
el representen, o referides al jo autobiogràfic que es palesa al llarg de la novel·la
tot buscant la complicitat del lector, clouen el capítol d’anàlisi de L’hora violeta.

M. Àngels Francés —i reprenem les paraules d’Isabel-Clara Simó en el pròleg
que encapçala l’obra— s’apropa, al llarg d’aquest volum, «amb una solvència cla-
rivident» a les relacions entre gènere i literatura en l’obra de Roig. Francés conju-
mina coneixements i originalitat en l’estudi d’una de les autores contemporànies
més rellevants de la literatura catalana i ens permet aproximar-nos a l’escriptura
de Roig amb una nova mirada, aquella que ens ofereix la dona del segle xxi.
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El llibre de Joan Costa Carreras deriva de la seva tesi doctoral, llegida a Gi-
rona el 2005 amb el títol de Norma i variació sintàctiques: la concepció de Pompeu
Fabra (1891-1948). És un tema, el de la norma fabriana, que Costa, professor de
la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, coneix bé, com ho mostra que hi hagi
dedicat publicacions anteriors.

No cal dir que totes les aportacions a l’estudi dels detalls de la norma fabria-
na, com també els que es puguin dedicar a les seves bases ideològiques, lingüísti-
ques i filològiques han de despertar interès entre els lingüistes i els especialistes de
la llengua. L’obra que ens ocupa ens aporta força pel que fa als detalls de l’obra
fabriana; però, segons el nostre parer, no aporta gaire en relació amb la reflexió
més general, la de les bases de l’obra lingüística i normativa de l’enginyer del ca-
talà modern.

El primer objectiu del minuciós treball de Costa ha estat el buidatge ex-
haustiu de les obres gramaticals de Fabra amb graelles diverses. El buidatge ha
estat guiat per l’obra de Rosa Estopà (1999) Extracció de terminologia: ele-
ments per a la construcció d’un seacuse (sistema d’extracció automatitzada de
candidats a unitats de significació especialitzada). Però no entenem com es pot
pressuposar que «[e]l buidatge en tots els textos coneguts de Fabra de les uni-
tats de significació especialitzada relatives a la sintaxi i al canvi, la variació, la
codificació i el cultiu sintàctics, i la descripció i l’anàlisi de les concepcions fa-
brianes que se’n deriven, havien de permetre establir quina visió en tenia»
(p. 15). Un buidatge per ell mateix és interessant i útil, això és innegable, i aquí
rau el valor fonamental d’aquest treball. Però no hi veiem unes hipòtesis i una
metodologia interpretativa determinats. L’obra és, dit amb altres paraules, ex-
cessivament esclava d’una tècnica —lloable i necessària, que quedi ben entès—:
el recull sistemàtic.

El lector del llibre, amb el títol acabat de llegir a la memòria, esperaria que
s’emmarqués Fabra en la lingüística del seu temps, si es volia analitzar el seu pen-
sament lingüístic, i això no es veu dins del llibre. Hi veiem en canvi una utilització
dels referents canònics en el camp dels estudis sobre Fabra i en el de l’anàlisi de
l’ús de la llengua en relació amb la norma: Xavier Lamuela, Lluís Payrató. Però
les obres d’aquests autors es fan servir més de graelles per al buidatge que per a
cap altra cosa.

Centrem-nos en un aspecte prou important per al coneixement de Fabra: les
seves idees gramaticals. Van evolucionar al llarg del temps que es va dedicar a la
descripció i la reflexió, especialment amb l’objectiu d’establir la norma que man-
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