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Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels.
Fem el mateix camí sota els mateixos cels.
No podem acostar les nostres vides calmes:
ens separa una terra de xiprers i de palmes.
En els meandres, grocs de lliris, verds de pau,
sento, com si em seguís, el teu batec suau
i escolto la teva aigua, tremolosa i amiga,
de la font a la mar - la nostra pàtria antiga.
Màrius Torres dins de Poemes
en la sèrie Cançons a Mahalta.
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Agraïments
A la gent que m’ha ajudat,
a l’Anna, a la meva mare
i sobretot a tu, Carlota.
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INTRODUCCIÓ
Quan els mesos anteriors a l’acabament del curs 20092010 havia de decidir quin seria el meu treball de
recerca, cap a on es dirigirien les meves preferències i
quin en seria finalment el títol, ja que , penso que un cop
l’has decidit, ja té una definició i la interiorització de la
recerca comença a caminar sola, em vaig trobar amb una
situació força contradictòria; si bé ja sabia que el meu
treball havia de ser sobre alguna autora de la literatura
catalana, en desconeixia de quina; de primer vaig pensar
en treballar l’obra literària de Mercè Rodoreda, però, com
em va comentar la meva tutora de manera molt
encertada, de la gran escriptora del nostre cànon ja
s’havien fet estudis de tot tipus, des de tesis doctorals a
ponències i comunicacions. Descartada, doncs, aquesta
línia de treball se’n va obrir una altra, també relacionada
amb una escriptora, i plenament lligada a la realitat més
dura i punyent.
L’abril de l’any passat em vaig comprar el primer llibre de
la Gemma Lienas. Recordo que va ésser El diari vermell
de la Carlota, puc afirmar que va néixer una amistat
ferma i una necessitat apressant de llegir tots els diaris i
emprendre una tasca de recerca que s’imposava com a
tesi, la utilitat de la literatura de valors i la
necessitat de llegir-la per tal de poder fer un camí
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iniciàtic en bona companyia i ple de tresors no
materials.
Quan vaig saber que hi havia un altre diari en què es
parlava de la sexualitat masculina, El diari vermell d’en
Flanagan, escrit per Andreu Martín i Jaume Ribera
també me’l vaig comprar. Recordo que vaig començar per
en Flanagan, no sé per què, suposo que pel fet que
preferia conèixer millor la meva pròpia sexualitat per
poder entendre amb més lucidesa la sexualitat en les
dones. Amb poc més de dos dies m’havia acabat el primer
llibre i ja començava el segon. Reconec que em van
agradar tots dos però hi vaig veure diferències, els autors
del primer tenien un vocabulari menys acurat i eren més
directes, suposo, i m’arrisco a prejutjar, que és com som
els homes. De tota manera tractava sense embuts un
tema com és el de la sexualitat que molts cops no se’ns
mostra des d’una òptica real, ja que encara és tabú, i en
posen cortines de fum perquè no veiem la realitat.
En aquell moment vaig poder agafar dos camins: en
Flanagan o la Carlota. Jo volia ésser diferent, em volia
interessar per la visió femenina perquè crec en l’empatia i
sovint m’agrada col·locar-me en una posició contrària a la
meva.
De nou, en vaig parlar amb la tutora, que es va mostrar
interessada en el projecte i el va valorar com a positiu, ja
que no se n’havia fet cap anteriorment al meu institut, i
era d’una gran actualitat valorar les noves lleis contra la
violència de tot tipus, i el suport que des d’escriptors i
escriptores se’n feia de les mateixes com a col·laboradors
en la millora d’un sistema social que calia que s’esforcés a
reconèixer la igualtat com a motor d’una societat més
justa i democràtica.
10

El treball va iniciar-se l’estiu de 2010 gràcies a la
predilecció que vaig sentir des d’un primer moment per
l’escriptura de Gemma Lienas. Quan les classes ja havien
acabat i se’m presentava un estiu llarg i tranquil, vaig
començar a comprar tots els diaris de la Carlota i d’altres
novel·les, les primeres, que no eren diaris, però que la
tenien com a protagonista i eix central de tots els textos.
Aquell mes de juliol, la Carlota em va seguir pertot arreu i
amb tota la facilitat i rapidesa del món em vaig llegir tots
els diaris de Gemma Lienas. Vaig començar pel lila ja que
després d’haver-me llegit el vermell em va entrar una
espècie de delit per tot el que feia referència al feminisme
i va ésser llavors quan se’m va ocórrer de centrar el
treball de recerca en el feminisme i el combat contra la
violència de gènere. Per tant, just després d’haver-me
llegit el diari lila sobre el feminisme, em vaig atrevir amb
El diari blau de la Carlota, probablement el llibre que
més m’ha agradat de l’autora. És el diari més llarg i el
més profund, he de reconèixer que el blau és el meu color
preferit i com diu Gemma Lienas a l’inici d’aquest diari:
Blau, com el cel, com el mar, com la llibertat. La
llibertat és el que necessiten les persones que pateixen
violència. La que necessiten les dones per sortir del
domini masculí marcat pel patriarcat. La llibertat de
pensament, també, per començar a veure el món amb
una mirada nova, diferent de la que ens han ensenyat.
Una mirada amb les ulleres liles.

En aquesta última frase s’estableix una analogia entre el
llibre lila i el llibre blau.
Aquests dos llibres me’ls vaig mirar i remirar ja que els
havia de conèixer pregonament si volia crear un treball
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amb profunditat, cohesió, coherència i que fora una font
d’interès per qui el llegís.
A mesura que ha anat avançant l’any, els llibres de Lienas
han ocupat un gran espai en la meva biblioteca i ja n’he
llegits una bona part. Ets galàctica, Carlota; Bitllet
d’anada i tornada; El diari groc de la Carlota; Cul de
sac; Així és la vida, Carlota;...
Encara me’n falten alguns com són Vol nocturn o El final
del joc, i en aquest moment he acabat un llibre anomenat
Atrapada al mirall, que és un llibre que ens mostra la
violència de gènere des d’una altra òptica, més analítica i
pregona. La protagonista, la Laura Bellido, pateix un
tipus de maltractament menys explícit que el que trobem
a El diari blau de la Carlota. Ella és agredida
psicològicament i d’una manera secreta, que no li permet
fer confidències ni a la seva millor amiga, la Gina. Cal
comentar que reforçar el gust per la lectura, amb lectures
properes als lectors i a les lectores, no és de cap manera
res nociu, al contrari, n’afavoreix la recerca de nous
autors i autores, que ens acompanyaran durant el trajecte
vital.
A més, vull afegir, també, que la nova situació que s’ha
generat per l’aparició de les noves tecnologies haurà de
reconduir el tema de les lectures, no sembla massa
còmode llegir amb un petit tauler a les mans, tot i que
d’aquest se’n puguin treure moltes opcions, penso que la
lectura necessita d’un espai de reflexió i de silenci,
qualsevol recurs que ens allunyi de la concentració
necessària serà un destorb per a la lectura i una
intromissió dins del món personal, que fins ara només
era compartit amb el llibre.

12

Avui em puc preguntar com hauria estat la meva relació
amb els llibres de Gemma Lienas si els hagués llegit en un
e-book. Crec que el resultat no n’hagués estat pas el
mateix: els meus llibres són plens de ratlles, d’anotacions,
d’exclamacions; han patit la pressió de les meves mans;
ocupen un lloc d’honor dins de la meva biblioteca, que,
malgrat tot, s’està fent gran; me’ls miro i me’ls remiro
quan em ve de gust; els transporto per la ciutat, amb
autobús, a peu, amb cotxe. Puc afirmar que els considero
uns amics insubstituïbles, per res del món me’n desfaria.
El contingut del treball de recerca s’ha desenvolupat a
partir de la següent metodologia:
El primer que vaig fer fou llegir els diaris: lila, blau,
vermell i groc, per aquest ordre i, a més, el de Flanagan,
com he esmentat més amunt.
Vaig continuar amb la lectura dels altres textos, primer
els que tenien com a protagonista la Carlota i després
d’altres de tot tipus per tal de conèixer abastament la
creació literària de l’escriptora Gemma Lienas.
Les lectures van conduir la recerca pels viaranys més
convenients, els diaris lila i blaus van ser disseccionats,
calia analitzar-los profundament, els personatges, els
temes, la metodologia de treball, les relacions i les
diferències entre ells, el llenguatge i l’anàlisi del seu valor
i de la seva força, els recursos creatius: documentacions,
tests, informes, estadístiques...
També vam treballar els altres diaris, perquè seguien
camins diferents, però tots desembocaven en la necessitat
de viure en un món millor. Tenien els mateixos
protagonistes i els seus aspectes formals eren semblants.
De la lectura calia passar a l’escriptura i , de mica en
mica, vam començar a redactar les diferents parts del
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treball. Se’m va ocórrer que els diaris constituïen una
Summa de valors que, a la manera medieval, construïa un
Arbre de valors humans universals, des d’aquesta
perspectiva vaig començar a escriure aquest apartat
concret al qual vaig dedicar molt d’esforç i d’interès,
perquè el creia fonamental.
L’anàlisi aprofundida dels diaris de la recerca també van
produir molt de goig, ja que per mitjà d’ells vam
descobrir un munt de coses que en la lectura se’ns havien
passat per alt. Vam descobrir la complexitat d’El diari
blau de la Carlota. Ens vam quedar bocabadats per la
profunditat de les fonts i la intenció de les mateixes.
Constatàrem el compromís de l’escriptora en la causa per
la igualtat, com tots els camins la conduïen a la denúncia
amb veu clara i forta. Així mateix,veiérem que la Carlota
del diari lila era una noia de només catorze anys que
aniria creixent davant dels nostres ulls, davant de la seva
família i que nosaltres mateixos experimentarien un
compromís en aquells temes tan difícils i arriscats.
Un altre aspecte del treball era la necessitat de completar
els temes del llibres amb fonts de documentació que es
consultaven a la biblioteca, a Internet, en llibres de casa,
amb xerrades amb adults, amb una psicòloga amiga de la
família, amb el meu germà Albert. D’aquesta manera vam
conèixer molts filòsofs i pensadors, que no valoraven les
dones com calia , si bé cal dir que alguns eren d’èpoques
molt llunyanes, i malgrat ser representants d’un model
cultural occidental, les havien exclòs del seu pensament
amb força misogínia.
Un altre aspecte apassionant fou la descoberta del
pensament feminista, molt més proper d’allò que em
pensava. Hem constatat que cal mantenir-ne el discurs de
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les dones ben alt, perquè a la més mínima possibilitat
històrica que s’hi presenta, se’l soterra i s’emmudeix.
També em semblava encertat introduir la segona part del
treball amb l’explicació del Diari com a gènere i posar-hi
exemples universals i de la literatura catalana. Alhora que
moltes citacions d’autors que en parlen i en relació a
l’obra de Gemma Lienas.
Un cas a part cal dedicar-hi a la bibliografia emprada i a
les websgrafies consultades.
Així mateix, hem redactat un bon grapat de notes a peu
de pàgina que han completat afirmacions, comentaris,
aclariments, localitzacions de comentaris de la recerca.
Un apartat fonamental de tota la nostra tasca ha estat el
contacte constant amb la tutora, la qual n’ha fet un
guiatge precís i clar. Li hem d’agrair que hagi entès les
nostres dèries i les nostres inquietuds. Sempre s’ha
mostrat oberta i comprensiva i una bona consellera, que
ha sabut reconduir-nos quan calia, des d’una experiència
i un encert constants.
També fou la tutora qui ens va proposar d’incloure les
fotografies de l’obra de teatre Efisèria, escrita pel grup
teatral de l’institut on estudio, Vis de Vanadi a qui els vull
agrair des d’aquí que em permetin d’incloure dins del
treball les fotografies de l’obra, com a mostra que la lluita
contra la violència de gènere es compartida i és un afany
de molts, ja que el drama té com a tesi la denúncia de la
injustícia contra les dones.
Per últim, hem fet un comentari breu però diferenciat de
dues pàgines de cadascun dels dos diaris, ja que ens
semblava que en un treball de literatura és adequat fixar
les estratègies dels discurs literari per fer un acostament a
l’estil de l’escriptora.
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Dins del treball de recerca cal parlar també dels correus
electrònics que hem mantingut amb l’escriptora. El
primer, al mes d’agost, a partir del visionat de la
pel·lícula Los diarios de Carlota, que em va semblar força
digna i que el crític d’El País menystenia i blasmava de
forma cruel. Com que no hi estàvem d’acord, vam enviar
una carta al director del diari, la qual no van publicar,
però, alhora, n’hi vam trametre una altra a l’escriptora
per veure què n’opinava, i, per a sorpresa nostra, ens va
contestar aquella mateixa nit i es posicionà al respecte de
manera semblant a la nostra, la qual cosa ens va alegrar
força.
Ella expressava la seva disponibilitat per a ajudar-nos en
allò que ens calgués. Durant els dies de Nadal, li vam
enviar un nou correu, amb el qüestionari per al treball de
recerca i li demanàvem si ens podríem veure per tal de
parlar-ne personalment. La resposta ens arribà de
seguida amb el qüestionari resolt i la comunicació que li
era impossible per raons de feina, ens explicava que quan
pogués es posaria en contacte amb nosaltres i ens
trobaríem per a conèixer-nos. Li vam contestar tot
agraint-li la seva diligència i li vam confirmar que el
treball estava arribant al final. Tanmateix li vam dir que li
faríem arribar una enquadernació del nostre treball que
també era el seu.
Uns dies més tard ens va respondre que quan el treball
hagués conclòs, li agradaria parlar-ne amb nosaltres,
quan ens anés bé a tots dos. La meva tutora em va
recomanar que li digués que ja l’havia enllestit i que fora
bo que ens veiéssim abans de la presentació del treball.
Ara ja sé que l’entrevista serà a Barcelona, el mes de
febrer. Val a dir, que aquesta trobada ens fa una gran
16

il·lusió, perquè li hem de comentar moltes coses i ella
segur que ens en podrà explicar moltes.
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PART I
1.1. Biografia de Gemma Lienas
Gemma Lienas i Massot va néixer un 16 de gener del 1951
en el si d’una família treballadora, filla d’un petit
industrial i d’una mestressa de casa, francesa. Per aquest
motiu aprèn el francès, el català i també el castellà ja que
la seva àvia era aragonesa. Des de ben petita va conrear el
llenguatge i per aquest va sentir un gran interès.
Gemma Lienas és la primera de quatre germanes, perquè
més tard vindran: la Bibiana, la Mireia i la Laura, per tant
ella des de la seva infantesa es troba immersa en un
univers completament femení.
L’autora sempre diu que la seva vida, segons com es miri,
és una vida o diverses.
Després de cursar el batxillerat va estudiar Humanitats a
la Universitat Autònoma de Barcelona. En la seva
primera vida , va treballar durant deu anys de professora
de llengua i literatura catalanes.
En la seva segona vida, es decidí per la feina editorial.
Per acabar, actualment és escriptora a temps complet i
sempre destaca que és com més còmoda se sent.
En l’apartat sentimental hi apareix un personatge central
i un de secundari. Es casa amb el seu primer marit i té
dos fills en David (1972) i la Lara (1975). No obstant això,
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decideix separar-se en una Espanya dominada per un
franquisme que no permetia el divorci i per descomptat
tampoc la societat no donava suport una dona que
prengués una decisió tan important com aquesta. No
obstant, després de quatre anys d’adaptació al seu nou
món, essent mare soltera, apareix una persona que serà
l’eix vertebrador que animarà la Gemma a seguir
endavant, i que la farà sentir valorada, respectada i
sobretot estimada.
L’autora, a partir de la seva segona vida sentimental1, va
viure principalment a tres llocs Barcelona Madrid i
Estrasburg, tot i que va viatjar i segueix fent-ho per tot el
món.
Aquestes vides han donat com a resultat tres nétes, dos
néts i més de quaranta llibres publicats.

La vida de Lienas dècada a dècada fins als
nostres dies
Els anys ‘60
Durant aquesta època Gemma Lienas es forma en una de
les escoles creades per la burgesia catalana: el Liceu
Francès2, tot i que la seva estada va ésser breu. Aquesta
institució era una eina de rebuig contra la dictadura de
Franco.
Malgrat que la llengua catalana estava prohibida, ella
l’estudia d’amagat.
1 Informació elaborada a partir del web AELC (Associació d’Escriptors en
Llengua Catalana).
2 El Liceu Francès. Obre les seves portes l’any 1924 a la ciutat de Barcelona,
des de llavors ha educat a molts fills i filles de la burgesia barcelonina que
desitjaven per als seus fills i per a les seves filles una educació basada en
l’esperit d’igualtat que regia el lema de la Revolució Francesa.
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Els seus interessos són diversos des dels clàssics
francesos passant per Tirant lo Blanc i mostra interès per
l’humor de La Codorniz3.
Li agrada també la música i la pintura però sobretot és
una noia molt oberta ja que té molts amics. Entre els
quals destaquen l’Anna Maria Casassas, la Montserrat
Demestre, la Sessé Castells, en Bartomeu Cruells i en
Miquel Caminal. Acabarà la dècada iniciant els seus
estudis de Filosofia i Lletres a la Universitat Autònoma de
Barcelona.

Els anys ‘70
Són anys d’afirmació per a l’autora. En l’àmbit
professional, compagina la feina en un centre de
psicologia, per la qual sentirà una gran atracció ja que
s’interessa per tots els secrets de la ment i col·labora en la
fundació de la primera escola per nens borderlines on
treballa com a professora i entra en contacte amb el
conductisme4, que és una teoria psicològica que es posa
de moda als anys 70 a la Universitat Central de
Barcelona.
Més endavant treballarà com a professora de llengua
catalana i literatura. En relació a la seva vida personal, es
produeixen canvis ben significatius ja que es casa amb els
seu primer marit, que serà el pare dels seus fills, David i
3 La Codorniz. Revista setmanal que es va publicar entre l’any 1941 i el 1978.
El seu lema era “La revista mas audaz para el lector mas inteligente”. El
primer director va ser Miguel Mihura, que li va donar un to avantguardista,
que lligava amb l’estil d’altres revistes d’abans de la guerra, com La
ametralladora. D’altres directors foren Álvaro de Laiglesia, Cándido...Per la
seva rotativa passaren els millors humoristes del país, finalment la Transició
s’hi desinteressar del seu estil i humorisme i desaparegué. La substituïren
Hermano Lobo i Por Favor.
4 Conductisme. Doctrina psicològica segons la qual l'estudi de la conducta ha
de circumscriure's a l'estudi de les dades objectives de la mateixa.
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Lara, nascuts l’any 1977 i 1975, respectivament. Se separa
l’any 1979, quan a Espanya la llei de divorci no havia estat
aprovada i les lleis franquistes prevalien encara en la
societat del moment.

Els anys ‘80
Són anys en què la seva vida fa un gir de noranta graus ja
que professionalment abandona la docència i s’incorpora
al món empresarial dins del Grup Promotor de l’editorial
Santillana, més tard, una breu estada a l’editorial Cruïlla
la porta de nou al Grup Promotor, per acabar essent
directora d’edicions de l’editorial Alfaguara.
El seu amic Francesc Sales, a qui perdrà el 1985 per culpa
d’una malaltia, l’encoratja a escriure els caps de setmana
al bonic poble de Cadaqués. Així doncs, la seva primera
novel·la Cul de sac, dirigida al públic juvenil, aconsegueix
un gran èxit de vendes. El 1987, guanya tres premis
literaris: el Recull de Blanes, amb la narració El gust del
cafè; l'Andròmina de València, amb la novel·la Vol
Nocturn; i el Ramon Muntaner, amb la novel·la juvenil
Dos cavalls.
El primer títol de Carlota apareix uns anys més tard serà
el 1989 amb la novel·la Així és la vida, Carlota
guanyadora d’una Menció d'honor de l’IBBY
(International of Books for Youth,1990).
En l’àmbit personal coneix Enric Banda, un físic que es
dedica a investigar la litosfera i tot el que l’envolta i que
amb la seva ajuda es convertirà amb una persona
fonamental per a l’autora.

Els anys ‘90
Període de grans canvis en la vida professional de Gemma
Lienas ja que es començaran a gestar les seves primeres
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novel·les en les quals apareixerà Carlota, el seu
personatge per antonomàsia.
A principis de la dècada, una malaltia l’obligarà a
replantejar-se la seva vida, temps que aprofita per
instal·lar-se a Nova York.
De retorn a casa, es reincorpora al món editorial
barceloní tot retornant a Cruïlla on se li oferirà un treball
de directora d’edicions. Ho compagina amb la direcció de
les col·leccions juvenils de SM a la capital espanyola.
També col·labora amb la Universitat de Barcelona com a
directora tècnica i professora de postgrau de Tècniques
Editorials. Alhora s’incorpora als mitjans de comunicació
i treballa per a diverses capçaleres de premsa i per a dues
emissores radiofòniques: Catalunya Ràdio i Com Ràdio.
A finals de la dècada canvia el món de l’edició per
l’escriptura a temps complet. Viurà a Estrasburg amb el
seu company Enric i seguirà viatjant amb freqüència per
veure la família i contactar amb el món cultural de la seva
ciutat, de qui no es volia allunyar, malgrat la distància
física. val a dir que algun detall personal després el
retrobarem en l’obra de ficció, la tieta de la Carlota que
més s’estima és l’Octàvia, que viu a París, que defensa
principis de progrés per a les dones, que és convençuda
feminista i que l’ajuda en l’elaboració dels diaris objecte
d’estudi del meu treball de recerca.
El criteri del seu company li resultava important per
donar per acabada una novel·la. Per acabar, cal dir que
cercarà la complicitat dels seus amics Marta Vilagut,
Javier López Facal i Octavi Quintana amb qui cercarà el
suport abans d’acabar les seves obres d’aquesta època.
En aquests anys escriu la següent obra literària Bitllet
d'anada i tornada, que va guanyar el premi L'Odissea
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1999, El diari lila de Carlota, pel qual rep la menció
d'honor de la UNESCO 2003, la col·lecció de l’Emi i en
Max i, sobretot, Anoche soñé contigo, que marca un canvi
en la seva vida literària perquè afronta la literatura per
adults sent relativament novella en aquesta disciplina.

Els anys 2000
Els 2000 els podem catalogar com la dècada prodigiosa
en la literatura de l’autora. Instal·lada de nou a Barcelona
i després de superar una greu malaltia s’implica amb més
ganes que mai amb els grups que treballen a favor de la
igualtat de les dones: El Lobby de dones de Catalunya i
Dones en Xarxa, de la qual n’és la presidenta. Les seves
amistats són dones reivindicadores com ella: la Sara
Berbel, la Montse Boix, la Maricel Chavarría, la Lourdes
Muñoz, la Consuelo Barea, la Maria Freiría, la Montserrat
Minobis, la Carme Valls i Llobet, la Ruth Ribó i tantes
altres. El Consell de Dones del Municipi de Madrid li
atorga pel conjunt de tota la seva obra el I Premi
"Participant creem espais d'Igualtat" en la categoria d'Art
i Cultura 2008, així doncs,la trobem immersa dins de la
militància feminista, en vida i obra, de manera ferma.
La seva col·laboració i importància augmenta dia rere dia
ja que cada vegada és més convidada a les tertúlies
Catalunya Ràdio, La Ser, Ràdio 4, i ,com a articulista, a
El Periódico de Catalunya, El Punt Diari i El País. A més
a més posa en marxa un postgrau d’escriptura creativa a
la Universitat de Barcelona de la qual serà professora, de
nou, durant dos anys. És membre del Consell de
participació de l’organisme del Memorial Democràtic5des
5 Memorial Democràtic. Institució creada per a la recuperació de la memòria
perduda dels morts que s’escampen per vorals i foses comunes, sense
identitat ni reconeixement. Dirigida per Miquel Caminal, amic, com hem dit
més amunt, de l’escriptora.
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del qual es recupera la memòria històrica de les víctimes i
vençuts del franquisme.
Pel que fa a l’obra d’aquests anys, la novel·la El final del
joc, amb la qual guanya el premi Ramon Llull la confirma
com una escriptora de prestigi i ressò. D’altra banda, els
llibres d'articles de temes feministes Rebels, ni putes ni
submises i Pornografia i vestits de núvia, l'assaig
divulgatiu contra la legalització del comerç sexual Vull
ser puta. La novel·la Atrapada al mirall també del
mateix tema.
Les novel·les juvenils recuperen a Carlota: El diari
vermell de la Carlota i El diari blau de Carlota. El
primer fa referència a la sexualitat i el segon, a la xacra de
la violència de gènere. Pel que fa a la literatura infantil
escriu les sèries infantils La tribu de Camelot i La Fada
Menta.
La nova dècada també porta cinc nous membres a la
família: neixen en Biel i en Jordi, els bessons de la seva
filla Lara, que més endavant viatjarà a Bolívia a buscar la
seva filla Mariona, a qui la Gemma dedicarà el seu llibre
Busco una mare. El seu fill David també serà pare,
primer de la Itziar i, una mica més tard, de la Isolda.
La nova dècada que iniciem, Lienas l’obre amb El diari
groc de la Carlota (any 2010, sobre drogues); i una nova
publicació de la qual podrem gaudir a les acaballes
d’aquest any o principis del següent: El diari blanc de la
Carlota, del qual quasi no tenim informació però per
paraules de l’autora podem dir que recollirà el tema de la
pau; ara, però, ja sabem que parlarà sobre immigració i
drets civils, perquè així ho ha desvetllat l’escriptora en
l’entrevista. També podem afegir que la seva sortida és
imminent.
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Per acabar, cal dir que l’editorial Empúries ha publicat
recentment la trilogia El gran llibre de la Carlota que
conté Així és la vida Carlota, El diari lila de la Carlota i
El diari vermell de la Carlota. La portada de l’obra està
extreta del film estrenat l’agost del 2010: “El diario de
Carlota” protagonitzada per actors espanyols de diferents
serials i dirigida per José Manuel Carrasco.

1.2. Introducció als quatre diaris de
la Carlota
Per començar, cal aclarir que la protagonista, la Carlota,
és un personatge de ficció que atreu la Gemma Lienas
per a fer-la portaveu del seu pensament. La utilitza de
forma recurrent i des del principi de la seva trajectòria
d’escriptora. El personatge apareix a Cul de Sac, a Així és
la vida Carlota, Carlota, ets galàctica i en moltes d’altres
obres. En aquests títols no apareix el format de diari i es
tracten temes més personals, com la mort d’un amic o la
separació dels seus pares.
Això no obstant, és en els diaris de Carlota on la
protagonista s’interessa per transmetre valors humans
que arribin als lectors i els serveixin per reflexionar.
Aquests valors humans dels quals parlem són els que
tractem de precisar i remarcar en el nostre treball de
recerca, perquè ens han donat l’ocasió per conèixer més
d’a prop moltes misèries de la condició humana.
El personatge central de tot aquest conjunt de novel·les és
la Carlota, una noia de 14 anys que es “meravella” davant
del món en què viu, en el sentit més lul·lià del terme, se
sorprèn, s’interroga, esdevé els ulls que observen la
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realitat del món de les dones, de l’abús cap als febles, i
per mitjà de tots i totes els/les que es creuen en el seu
camí va teixint un cos moral que pot servir d’eina de
reflexió per a tothom que l’envolta, val a dir que gairebé
sempre són les dones les que entenen millor el món de les
desigualtats, també són elles les que mostren exemples
personals que són ben bé de primera mà, malgrat el dolor
que els pot comportar
La Carlota a cada llibre troba una raó per endegar un
diari que li servirà de balança per a equilibrar qualsevol
situació de desigualtat i discriminació.
Els colors dels diaris indiquen simbòlicament els temes i
són objecte de tria personal de la protagonista.
Un altre factor comú a tots els diaris és la gran quantitat
de vincles que poden completar el coneixement del tema
tractat, així mateix al final del text hi ha un vocabulari,
perquè ningú no quedi al marge de la comprensió i si li
cal s’hi adreci.
El primer diari de què parlarem és el lila perquè
cronològicament parlant inicia el recull.
A continuació, analitzaré el diari vermell, més endavant,
el blau, i per últim, el groc.

El diari lila de la Carlota
El diari lila és una novel·la a cavall entre la realitat i la
ficció, però la realitat també és matèria de ficció ja que
per mitjà de la inclusió de fets constatables es pretén
donar autenticitat al discurs. La narradora vol captivar
els possibles narrataires. Així doncs, la proximitat del
discurs per als lectors i lectores és una estratègia
narrativa que actua com a anella de complicitat i
d’interès. Més endavant, a l’apartat 2.1 del nostre treball
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Està escrit en forma de diari com els altres, és a dir, té
dates que curiosament són consecutives i abasten dos
mesos exactes, des del 8 de desembre fins al 8 de febrer.
El diari té un tema principal: EL FEMINISME entès com
una eina d’unificació entre germans, pares, alumnes,
família, professors, en definitiva, la societat.
Com queda demostrat al llarg del diari, les dones del món
sempre trobaran un conhort, un ensenyament i un
procés de superació,en la lectura.
Tanmateix, les explicacions vénen reforçades amb
exemples de la vida quotidiana, amb estadístiques, amb
valoracions d’institucions, és per aquest motiu que l’hem
relacionat amb la realitat de bon començament.

El diari vermell de la Carlota
El diari vermell de la Carlota tracta sobre la sexualitat
dels adolescents, el tema és molt valent perquè no posa
barreres i és explícit i directe a l’hora de parlar de sexe.
Totes les preguntes que els joves es fan avui en dia i tenen
vergonya de comentar-les a pares o mares o tutors són
contestades en aquest llibre, des de com posar-se un
preservatiu, a com saber si s’està embarassada, o com
conèixer millor el nostre cos, fins i tot s’observen
relacions sexuals explícites per poder entendre millor
com es fa l’acte sexual. El diari vermell transcorre entre el
3 de febrer i el 17 d’abril però els dies no són consecutius
com a la resta de diaris i ,a més a més, inclou la novetat
de l’índex i l’epíleg finals.
Un altre aspecte que cal destacar és el primer capítol
evocatiu que donarà peu a tota la resta de llibre, la
característica rellevant d’aquest capítol és que la Carlota
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redacta en escriptura parlada, i l’anhel del passat i la
possible bonança del futur.
La tècnica narrativa de l’inici recorda a la novel·la
Aloma6de Mercè Rodoreda, premi Creixell de l’any 1937,
que no va tenir l’impacte literari merescut per causa de la
situació de guerra i tragèdia que es vivia al conjunt
d’Espanya, agermanada en la lluita contra el feixisme.
Tot el llibre té un paral·lelisme amb El diari vermell del
Flanagan escrit per Andreu Martín i Jaume Ribera amb
el vist-i-plau de Gemma Lienas, de manera que els dos
personatges entren en contacte i es fan parella . El diari
de Lienas està escrit des del punt de vista femení i el de
Martín i Ribera, des de la visió masculina. Finalment
s’observa que en Flanagan viu la sexualitat des d’una
òptica més desenfrenada i carnal, mentre que la Carlota
es preocupa més de com se sentirà ell després del coit o
de com avançar la relació sense gaires presses ni
indecisions, és a dir, una visió més calculada i reflexiva de
les coses.

El diari blau de la Carlota
El diari blau de la Carlota és un dels llibres més
reivindicatius de Gemma Lienas ja que vol fer veure a la
societat com n’és de dolenta la violència de gènere, la
sexual, la psicològica o l’escolar.
És un llibre que s’estén des del 19 de setembre al 20 de
novembre i que ens presenta diferents casos de violència
de tot tipus mitjançant testimonis que va recollint la
6 Aloma és la novel·la que Mercè Rodoreda va reconèixer com un projecte
vàlid i que va revisar al llarg de la seva vida professional. L’univers femení la
posiciona prop de les novel·les de Gemma Lienas, de qui possiblement
tregui mestratge i coincidències de lluita de la dona en un univers dominador
i dominat pel masclisme.
28

nostra protagonista. Un exemple és en Cèsar i com actua
envers la Mireia, una amiga de la Carlota que està
bojament enamorada d’ell i li justifica totes les
fatxenderies. A mesura que avança el temps la Carlota
se’n va adonant que en Cèsar és un maltractador i li costa
molt convèncer la seva amiga que, fins que no ocorre un
fet determinant per la seva brutalitat, no obre els ulls ja
que és com si hi tingués una bena.
L’altre cas és un noi que es fa dir l’escarabat invisible que
pateix agressions físiques d’un noi de la seva classe però
finalment se salva ja que el botxí passa a ésser víctima.
Altres casos són els de la tutora de la Carlota o el Marc, el
seu germà que han rebut també violència sexual i
psicològica, respectivament.
La Carlota investiga tots els casos i conclou com n’és de
dolenta la violència de tot tipus; mentre ella ho veu, va
preparant el seu treball de recerca i alhora es construeix
el diari blau.

El diari groc de la Carlota
Un diari que planteja un conflicte inicial: fumar un porro
o no fer-ho?
Això és el que pregunta en Marc a la Carlota i al seu pare
quan un amic obliga els altres a fumar.
La Carlota té molt clar que és dolent fumar però no li pot
demostrar al seu germà per això decideix informar-se i
iniciar aquest diari.
Ella recopila informació del metge del seu equip de futbol
preferit i vol respondre interrogants que se li acudeixen
com: quines drogues hi ha? Què és la síndrome
d’abstinència? Quines drogues són més perjudicials?
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Aquest diari que ocorre entre el 3 de febrer i el 17 d’abril
és el més curt de tots però probablement el més directe,
per mitjà d’ell, la Carlota vol refusar totalment una cosa
que veu dolenta per a les persones: tot tipus de droga, des
de les legals com el tabac i l’alcohol fins a les il·legals,com
l’heroïna. A través d’experiències i problemes es podrà
treure l’entrellat al perillós món de les drogues.
Tanmateix, cal precisar que la seva actitud no és gens
covard, ni complaent, que li cal una postura decidida i
ferma, que no es pot fer concessions.
Així doncs, el marge de maniobra és mínim, no li val cap
subterfugi, la seva indagació va directa al cor del
problema.

1.3. La història del feminisme i la
realitat de la violència de gènere
L’obra de l’escriptora Gemma Lienas s’impulsa des de la
necessitat de la denúncia de la discriminació que han
patit les dones en el transcurs de la història de la
humanitat; és per aquesta raó que ens cal fer una
introducció del moviment feminista per entendre que
sense aquesta lluita no s’hauria produït el plantejament
de la discriminació i la necessitat de superar-lo.
Cal afegir que el tractament diferenciador entre homes i
dones es troba fonamentat des dels orígens de la filosofia
i de les religions, com s’ha pogut comprovar en l’anàlisi
de les citacions d’autors que apareixen en ambdós diaris,
base de la nostra recerca.
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Si fem el recorregut d’aquesta aposta vital de força dones,
podem observar com al principi aquesta tasca va ser molt
solitària i gairebé individual.
Les primeres notícies que es tenen se situen al segle XV, a
França tindran més ressò perquè el terme que cristal·litza
el moviment s’anomena la Querelle des femmes i la
principal dona que el singularitza és Christine de Pizan.
Ella és qui va dedicar diferents obres a defensar la
necessitat que les nenes rebessin una formació cultural
similar a la dels nens, ja que res no justificava la seva
marginació.
Al segle XVIII, el corrent filosòfic de la Il·lustració va
tornar a posar d’actualitat la polèmica i, amb la Revolució
Francesa es van plantejar obertament moltes
reivindicacions femenines.
A partir de l’abolició de la monarquia francesa,
s’aboleixen els privilegis de l’aristocràcia; es declaren uns
drets bàsics per a tots els ciutadans, com la igualtat de
drets. És en aquest context on les dones reflexionen i
arriben a la conclusió que han de tenir els mateixos drets
polítics.
S’organitzen clubs polítics i sorgeixen iniciatives de
premsa dedicades a defensar els drets de les dones. Entre
les dones actives políticament parlant, destaca Olympe de
Gouges, qui, el 1791, com a rèplica a la Declaració dels
Drets de l’Home i del Ciutadà, va redactar la Declaració
dels Drets de la Dona i de les Ciutadanes, argumentava
que “si la dona podia ser portada a la guillotina, també
servia per a pujar a la tribuna”.
Dos anys després, els jacobins es van oposar al
reconeixement dels drets i van prohibir els clubs de
dones. Més tard Olympe fou condemnada a morir
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guillotinada per sediciosa i traïdora a la revolució, se la va
acusar de monàrquica perquè és va oposar a la mort
guillotinat de rei, Lluís XVI. També va ser pionera en la
lluita contra l’esclavitud dels negres, ja que comparava la
seva situació amb la de les dones.
L’evolució de la lluita de les dones va tenir llavors molts
passos endarrere; en l’època de Napoleó, el Codi Civil
francès legisla que el pare primer, i després el marit,
tenien plena autoritat sobre les dones i les criatures.
Aquestes lleis marginadores van tenir vigència a Europa
gairebé dos segles. Malgrat això, la difusió de les idees
feministes no es va aturar. L’anglesa Mary Wolstonecraft
va publicar el llibre Vindicació dels drets de les dones
(1792), el qual és considerat com un dels punts de partida
del feminisme.7
Al seu llibre, l'educació esdevindrà la clau per canviar el
món i fer-lo més igualitari per a tothom.
Vindicació dels drets de les dones té com a objectiu
promoure la presa de consciència d'una nova identitat de
les dones burgeses allunyada de la concepció dominant
sobre la naturalesa femenina, amb la intenció que els
canvis de cada persona repercuteixin en la millora del
món. Aquest canvi de mentalitat, que Wollstonecraft
pretenia aconseguir, abastava tota la societat i permetia
repensar la igualtat de drets dels dos sexes.
Al llarg del segle XIX, el liberalisme s’implanta com a
sistema polític, malgrat que defensava la igualtat entre els
éssers humans, negava el dret polític de les dones: ni dret
de vot, ni dret dels seus béns rebuts en herència, ni dret
de divorci, ni cap tipus de dret que no condicionés la seva
posició de dona o d’esposa. Tanmateix, a tots els països,
7 www.llibreriaproleg.com
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grups de dones es van mobilitzar per a exigir als polítics
mesures que milloressin aquesta situació, tot i les burles i
les reticències que van haver d’afrontar i que cap a finals
del segle van poder beneficiar-se de diverses millores
parcials.
Fruit d’això, a l’Estat Espanyol, el 1857, es va publicar un
decret pel qual s’havien de crear escoles a tots els nuclis
de població de més de 50.000 habitants per donar
instrucció primària tant als nens com a les nenes.
L’entrada a la universitat, que mai no havia estat oberta a
les dones, va ser lliure a partir de 1910. De tota manera,
l’any 1900, el 71% de les dones eren analfabetes, respecte
al 55% dels homes. Cal afegir també que durant tot el
segle XIX , la diferència entre les classes socials era molt i
molt profunda, l’estat espanyol es debatia entre una
societat agrícola i una mínima industrialització, la qual
cosa havia de condicionar de manera evident la lluita de
les dones envers la igualtat.
Un aspecte força destacable dins del moviment feminista
és el sufragisme, la lluita a favor del vot femení. Les
dones sabien que si podien votar els polítics haurien
d’escoltar-les, per aquesta raó van endegar campanyes a
favor d’aquest dret.
Les més conegudes van tenir lloc a Anglaterra, on un grup
de polítics, amb Stuart Mill entre d’altres, va acceptar
presentar al Parlament una petició per obtenir el vot
femení (1866), en nom d’unes mil cinc-centes dones. Com
que la petició va ser rebutjada es va crear una
organització permanent per lluitar a favor del vot: la
Societat Nacional pro Sufragi de la Dona.
A principis del segle XX, les accions dels grups de
sufragistes es van intensificar i radicalitzar: trencaven
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aparadors, cremaven ninots de polítics, feien forats al
camp de golf, si eren detingudes feien vaga de fam,
durant la primera Guerra Mundial es van fer pacifistes.
Acabada la guerra, a Anglaterra es va reconèixer el dret
de vot de les dones (1918), si tenien més de trenta anys.
De mica en mica, s’observà uns mínims canvis, a
Espanya, el pensament feminista va influir en militants
socialistes i anarquistes, que pertanyien a la classe
obrera, el grup més actiu va ser Mujeres Libres, creat el
1936 per un grup de dones d’ideologia llibertària. Van
tenir un paper molt actiu durant la guerra civil,
especialment en el camp de la reforma sexual, ja que
treballaven per l’eliminació de la prostitució i la difusió
dels sistemes anticonceptius.
A l’Estat Espanyol, les reivindicacions feministes es van
plantejar més tard i amb menys força, ja hem dit més
amunt que la força del món rural feia difícil l’avenç de les
idees de progrés. Dones com Concepción Arenal i Emilia
Pardo Bazán reclamaven la necessitat d’instrucció de les
nenes i de les noies, els prejudicis contra la seva educació,
deien, no tenien cap validesa científica.
D’altra banda, dones obreres, preocupades per les
terribles condicions laborals, van impulsar la creació
d’organitzacions que les haurien de defensar, una de les
més actives va ser el Patronat d’Obreres de l’Agulla, creat
a Barcelona el 1910, per l’escriptora catalana Dolors
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Monserdà8; un parell d’anys més tard, Maria Domènech
va fundar la Federació Sindical d’Obreres 9.
D’altres formes de pressió es van començar a exercir des
de les revistes, a Catalunya des de Feminal, es va
començar a reclamar el dret de vot. La seva fundadora
Carme Karr10 la dirigia des de l’any 1907, des d’ella es
demanava l’augment del nivell d’instrucció, la millora de
les condicions laborals i es mantenia una actitud crítica
davant de les iniciatives filantròpiques existents.
Fins ara en parlar de dones i drets ho hem fet des de la
visió de la dona burgesa, però les dones proletàries volien
ser les directores del seu destí, no volien que la seva veu
fos arrabassada per altri. Una de les lleis curioses que van
aconseguir va ser la llei de la cadira, que permetia a les
dependentes dels magatzems seure mentre no hi hagués
clientela. D’altres lleis, com la reducció horària de dones i
criatures.
És durant la Segona República (1931-1939), quan
s’aconsegueixen les fites principals, la majoria dels grups
feministes li van donar suport. La Constitució
republicana va ser una de les més avançades de l’època,
de la seva redacció sorgeixen els següents avenços:
8 Tampoc no es pot deixar de banda a l'hora de parlar de Dolors Monserdà la
seva activitat com a dona compromesa amb la causa feminista –sempre des
d'unes posicions molt marcades ideològicament, inspirades per la doctrina
social de l'Església. Va promoure iniciatives com el Patronat d'Obreres de
l'Agulla.
9 Federació Sindical d'Obreres: Organització promoguda per la burgesia
barcelonina, amb marcades finalitats benèfiques. La seva filiació es
composava bàsicament de modistes i sastresses de la ciutat de Barcelona.
Tingué molt poca incidència en el moviment obrer femení.
10 El seu feminisme, que advocava per dotar les dones d'eines que les
capacitessin tant per a l'exercici d'una professió com per a la igualtat de
drets, va quedar àmpliament exposat a Feminal -suplement de La
Il·lustració Catalana-, revista que dirigí des de 1907 fins al 1917.
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•
•
•
•
•
•

Reconeixement de la igualtat entre els dos sexes
Dret de les dones a exercir càrrecs públics
Igualtat de drets laborals
Dret de divorci
Reconeixement de drets de fills i filles nascudes
fora del matrimoni
Dret d’investigar la paternitat
Dret al sufragi universal

Aquesta darrera llei, va ser considerada poc oportuna
perquè es pensava que feia perillar la Segona República,
s’argumentava que moltes dones estaven influïdes per
l’església catòlica i que votarien l’opció política que
aquesta institució digués. Els grups feministes van
defensar-se, Clara Campoamor va fer una defensa
aferrissada del dret de vot, calia que les dones fossin
ciutadanes de ple dret. El dia 1 d’octubre de 1931 es van
aprovar els drets electorals de les dones, els quals van ser
ratificats el desembre del mateix any.
A Catalunya, un cop guanyat el dret de vot, es va dur a
terme una campanya per poder participar en les eleccions
al Parlament Català de 1932, estava encapçalada pel grup
d’Acció Femenina de Carme Karr i hi donaven suport
moltes entitats de dones. Malgrat el suport que els grups
republicans i catalanistes, i els socialistes havien donat al
sufragi femení, el govern català no va satisfer la petició
tot al·legant dificultat per modificar el cens.
La Dictadura de Franco va abolir les lleis republicanes,
l’activitat de les dones fora de la llar va tornar a ser
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considerada com a transitòria i secundària, les dones
havien de deixar la feina quan es casaven.
La Sección Femenina de la FET y JONS es va encarregar
de fer assumir el nou paper a les dones. La seva
propaganda ideològica esperonava el vell model de la
dona fràgil i submisa, abnegada mare de moltes criatures.
Durant els anys ’60 del segle XX , un nou punt de partida
es produeix dins del moviment feminista, es veu aquest
com clarament revolucionari, se l’anomena Moviment
d’Alliberament de la Dona, va començar als Estats
Units i des d’allà es va estendre per l’Europa Occidental,
el nou moviment ja no en tenia prou amb la consecució
dels Drets Civils, calia fer canvis i renovar idees: treball
domèstic compartit, qüestionament de la sexualitat, la
família, els conceptes de masculinitat i feminitat.
Un pas més endavant, ha estat el naixement d’una
contracultura femenina, que abasta des de la producció
científica fins la creació artística, a més de noves formes
de viure el lleure i les relacions interpersonals.
Escriptores i artistes volen construir un llenguatge no
sexista. Els estudis feministes han adquirit una gran
amplitud i s’han incorporat en els programes
universitaris, sobretot en les ciències humanes.
Acabada la Dictadura, la nova etapa democràtica,
coneguda com a Transició, ha avançat de manera ferma
en el reconeixement del principi d’igualtat de dret entre
homes i dones:
• 1981 Llei de divorci
• 1983 Creació del Instituto de la Mujer per part
del govern espanyol
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1984 Legalització de l’avortament a l’Estat
Espanyol
1989 La Generalitat de Catalunya crea l’Institut
Català de la Dona
2007 Aprovació de la Llei d’Igualtat
2008 Creació del Ministeri d’Igualtat: Ministra,
Viviana Aído

Per acabar, un altre aspecte que cal considerar és la
importància de la crítica feminista en la literatura escrita
per dones, això ens porta a plantejar-nos el paper del
lector i el significat de les obres escrites per dones.
Podem qualificar l’obra dels Diaris, com a feminista?
De la lectura aprofundida, no sembla que l’autora vulgui
excloure’n els homes del seu discurs literari, però es
dedueix prou que l’eix de tot l’argumentari textual són les
dones, i , que si no ho fossin, el significat de la lectura i de
l’obra literària seria diferent.
Jonathan Culler11 opina que quan es parla de l’horitzó
d’expectatives del lector hi ha gran quantitat de factors
que poden afectar-lo i hi inclou la crítica feminista com
un model diferenciador pel fet que la lectora sigui una
dona. Els textos literaris han suposat uns lectors
masculins i tal vegada han induït les lectores a llegir com
si fossin homes; la perspectiva masculina és la
perspectiva normativa.
Un altre aspecte que també es defuig de la literatura de
dones és la crítica psicoanalítica clàssica, ja que té unes
11 Breve introducción a la teoria literaria. Barcelona: Crítica. Bibloteca de
bolsillo, 2000.
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indubtables bases sexistes, la qual cosa ha fet que des de
postures feministes s’hagi considerat la qüestió.
Per acabar, cal remarcar que la literatura de Gemma
Lienas és per a tots, però que fa justícia amb les dones, ja
que com hem pogut constatar són els fils més febles de la
història de la humanitat.
Elles no són actrius, són personatges moguts per uns fils
invisibles que no les deixen créixer i que les condicionen
de cara al futur que les espera. Per tant, l’autora dels
diaris ho sap i vol que es prengui consciència d’aquesta
marginació; tanmateix, creu que des d’aquest nou
posicionament s’obriran camins d’igualtat i de confiança
entre les persones, homes i dones i dones i homes, sense
diferenciació ni condicionament de cap classe. En la base
d’aquesta nova manera de viure i conviure, hi ha una
paraula IGUALTAT.
En la citació d’Aristòtil que, en l’apartat següent, es
comentarà juntament amb d’altres, res no canvia; la
superioritat masculina és contundent, ja que la dona és
considera inferior, la seva afirmació és contundent: La
dona no és més que un home incomplet.12

1.3.1. La tradició del masclisme: Anàlisi de
citacions
El diari lila de Carlota conté el major nombre de
comentaris sobre la idea de la inferioritat femenina al
llarg de la història, se situen gairebé tots a partir de la
pàgina vuitanta. La informació arriba a la Carlota per
mitjà d’un missatge de la seva àvia, que és qui li ha
regalat la llibreta lila on ella recollirà informacions sobre
el feminisme.
12 www.xtec.cat
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El primer comentari és un aforisme13 escrit per Aristip:
No puc estimar cap dona perquè el vi que bec no me
l’estimo i, en canvi, en gaudeixo.14

No és estrany l’aforisme d’Aristip perquè és un hedonista
i si relacionem plaer i dona tot encaixa. En la frase
anterior, el filòsof compara les dones amb objectes d’ús.
Plató15 és el següent filòsof que apareix, s’al·ludeix a El
Banquet, el diàleg que parla sobre l’amor. No és una cita
textual, és un comentari en què es considera
l’homosexualitat masculina com un fet intel·ligible,
perquè els homes són les criatures més intel·ligents,
l’amor amb ells per força és superior que l’amor amb les
dones.
En l’època en què vivia Plató, l’homosexualitat masculina
estava molt ben considerada; en canvi, la femenina, no.
Per tant, llavors, el masclisme era quelcom normal.
Aristòtil16 és el següent de la llista que fa l’àvia,
argumenta que “la dona no és més que un home
incomplet”. Ja n’hem parlat abans per a concloure el punt
anterior.
13 aforisme m. [FLL] [LC] Proposició breu i sovint enginyosa que enuncia
una norma científica, filosòfica o moral sense argumentar-la. El primer
aforisme d’ Hipòcrates és: la vida és curta i l’art és llarg.
14 Aristip de Cirene, pensador grec del segle V aC. Filòsof dels cínics, que
basada en el carpe diem la seva moral. El plaer representava la màxima
realització de la llibertat humana.
15 Plató, filòsof grec, nascut a Atenes al segle V aC. La seva Teoria de les
idees tingué un gran ressò cultural i fou desenvolupada en àmbits no només
filosòfics, també en literatura, en geometria. Fundà l’Acadèmia que instruí a
molts altres pensadors que continuaren els seus ensenyaments.
16 Aristòtil és un filòsof i científic grec, deixeble de Plató, de qui s’allunyà per
a definir el seu pensament. Fundà el Liceu, que era la seva escola per
difondre les seves idees.
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Cap dels textos al·ludits es relaciona amb el paper de les
dones dins de la societat, com hem pogut veure en cap
dels filòsofs clàssics, la dona és tinguda en consideració,
ni molt menys com a igual de ningú. Totes les teories es
fonamenten en els homes i el poder, aquests i la filosofia;
amb la seva moral, amb la poètica i tot el saber d’aquella
època relacionat amb ells, com a sobirans d’un reialme en
què les dones són mers instruments de decoració, per no
parlar de coses pitjors:
La dona és tractada per la llei d'Atenes com un ésser
dependent, igual que un esclau o un menor d'edat,
primer està sota la potestat del seu pare o algun altre
familiar, després sota la del seu marit, i fins i tot, si
enviuda, pot quedar sota la del seu fill. A la societat
atenesa, com en moltes altres, hi havia una doble moral,
diferent per a l'home i per a la dona. Mentre que
l'adulteri de la dona rebia la condemna social més severa,
el marit gaudia de la més gran llibertat sexual. Un marit
tenia sempre el dret de repudiar la seva muller, tot i que
el retenia, l'obligació de retornar el dot al seu sogre. Per
això els motius habituals per repudiar l'esposa eren
l'adulteri o l'esterilitat. En canvi, una dona només podia
esperar d’aconseguir el divorci en un cas extrem
-normalment per mals tractes- i, en aquest cas, estava
obligada a queixar-se davant l'arcont, que permetia el
divorci o no després d'una investigació. 17
És prescriptiu per a la dona homèrica l'obediència als
homes que la tutelen.18

17
Citació
extreta
de:
http://xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/
graecia/graecia.htm. El text el signen Sebastià Giralt i Manel Garcia Sánchez.
18 Ibídem. Vegeu Homer, Ilíada XV , 14-19; Ilíada VI , 490-92; Odissea XV,
93-4.
41

Tots els filòsofs que hem esmentat pertanyen a la mateixa
època, aproximadament, i l’opinió d’Homer devia ser
molt respectada i valuosa, només cal recordar la fidelitat i
perseverança de Penèlope, que esperà el retorn d’Ulisses
sense cap vacil·lació.
Com es desprèn de totes les citacions del món cultural
grec, els principals filòsofs confirmen la situació de
control que s’exerceix sobre les dones de tota condició i
estatus, el paper social de les dones és subaltern i
depenent dels homes, de la seva posició de privilegi; no és
gens estrany que els herois de l’epopeia siguin homes que
han marcat literàriament i socialment el món cultural
d’Occident: Ulisses, Aquil·les, Héctor, Paris. És cert, però,
que també trobem figures femenines que es rebel·len
contra la submissió, com Antígona, Medea, però són
poques i sempre en les tragèdies, amb la qual cosa el seu
instant de valor i denúncia sol acabar amb la mort o la
perpetració de crims encara més cruels.
L’autoritarisme de l’església apareix en una cita de Sant
Pau:
Les dones, a l’església, que callin.19

El paper de les dones en l’església de tots els temps ha
estat subsidiari dels homes. L’església dels cristians és
una església d’homes des dels seus orígens, molt influïda
de la moral del seu temps i amb poca presència de
l’element femení, el qual es veu com a objecte de pecat,
fàcil de temptar i procreadora d’una espècie. Per tant, és
el paper de reproducció de l’espècie, el que s’ha traspassat
19 Apòstol de Crist, que es convertí al Cristianisme, i es diu que evangelitzà
Hispània després de la seva conversió.
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als temps actuals, la qual cosa ha comportat no poques
decepcions entre els desvalguts i els pobres del món.
De cop i volta, l’àvia fa un salt de molts segles i se situa al
segle XIX , la frase de Nietzsche que selecciona és la
següent:
Vas amb les dones? No t’oblides les xurriaques.20

Aquest aforisme és duríssim
lamentable.
Un proverbi àrab anònim diu:

i

d’una

misogínia

Quan arribis a casa teva, pega la teva dona; si tu no saps
per què, ella, sí.

Aquest pensament no es troba gens allunyat del
pensament de Nietzsche, ni del d’altres pensadors
occidentals, la dona sempre és subjecte de sospita, amb
qui es pot ser arbitrari i deshonest, no té cap tipus de
presència en la història filosòfica o religiosa del món
occidental, al qual pertanyem i del que, de vegades, ens
sentim orgullosos.
Tot seguit la cita és d’Erasme:
La dona sempre serà dona, és a dir, estulta, encara que es
posi la màscara de persona.21

Sembla mentida que un home tan entenimentat pugui dir
tal barbàrie.
El següent apunt és de François de Rochefoucauld i diu:
20 Nietzsche, filòsof alemany del segle XIX , enuncià la mort de Déu i
l’amenaça del nihilisme.
21 Pensador del Renaixement, gran humanista i amant del platonisme.
43

El talent de la majoria de les dones serveix més per
afavorir-los la bogeria que la raó.22

Defensava que les virtuts no són més que vicis disfressats,
amb aquesta opinió del comportament humà no és
estrany que tingués una opinió tan nefasta de les dones.
La histèria des de temps reculats és patrimoni del sexe
femení. No podia ésser d’una altra manera que aquest
moralista tingués un pensament afavoridor de la condició
femenina, un cop més la filosofia, el pensament del món
en què vivim es fa d’esquena a les dones, enfrontant-les
als altres, amb qui mai no es podran concertar ni
entendre’s.
L’últim dels pensadors és Schoppenhauer i afirma el
següent:
La dona és un animal de cabells llargs i idees curtes.23

És una de les cites més populars en el món del masclisme,
i és un tòpic sarcàstic dins de les converses masculines.
Aquests són tots els pensaments esmentats a El diari lila
de la Carlota, l’àvia li tramet a la Carlota per tal que obri
l’ull i s’espavili, perquè no es deixi entabanar; si els
pensadors i els filòsofs opinen així de les dones com
podran ser respectades i vistes com a iguals, la més petita
ombra, el més lleuger dubte les posarà a la vista de
tribunals i inquisicions; cal recordar com les dones
llestes, preparades i emancipades de temps passats eren
considerades bruixes i sentenciades a la foguera on
s’acabaven totes les seves vel·leïtats igualitàries.
22 La Rochefoucauld, moralista francès del segle XVII.
23 Arthur Schopenhauer, filòsof alemany. Defensava que el món com a
representació era un lloc de dolor infinit, barreja de pessimisme i
irracionalisme.
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El diari blau de la Carlota no s’especialitza en citacions
d’aquest tipus però n’hi ha una de Rousseau a la pàgina
vint:
A gairebé totes les nenes petites els desagrada aprendre a
llegir o a escriure, en canvi, els encanta aprendre a
cosir.24

La seva sensibilitat per la natura, els seus costums
senzills i una susceptibilitat malaltissa en feren, fins a un
cert punt, un inadaptat social, la qual cosa fa comprendre
el seu pensament, centrat en una quasi utòpica exaltació
de la natura i del sentiment, en contraposició a l'estat
concret de la civilització i a les preteses possibilitats de la
raó moderna. De tots els comentaris és el menys sagnant i
repugnant, de totes formes, cal dir que és fruit de la
societat patriarcal que ha incentivat les desigualtats entre
homes i dones. De ben segur que la Carlota el combatrà
amb totes les seves forces, sembla inofensiu però atempta
contra la possibilitat d’educació de les noies i, val a dir,
que sense aquesta, el camí de la igualtat queda frenat com
si es tractés d’una presó de les idees i del pensament.

1.4. El llenguatge, un univers que
hem de controlar
En aquest apartat del treball parlarem del llenguatge, un
aspecte tan important que ens determina com a humans i
no, animals.

24 Jean-Jacques Rousseau: Ginebra, 28 de juny de 1712, filòsof suís.
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Tot sovint utilitzem el llenguatge d’una manera incorrecta
i molts cops pot ésser fins i tot barroera.
Pensem sobre aquesta qüestió que cadascú és lliure de
parlar com consideri però ha d’haver-hi una regulació
que no ens permeti dir segons quines coses.
En els temes que es tracten en tots els diaris, que ja hem
definit com una summa de valors i en relació als drets de
les dones o als drets dels homosexuals, o als de les
lesbianes o als dels immigrants, hem d’ésser molt curosos
perquè per molt que creiem que expressions com:
—“és un maricón, és un figaflor, fa coses de ties o és una
neneta”, són ni més ni menys que mancances de respecte
cap a les dones, cap als diferents, a qui volen sotmetre els
homes o els més forts dins de la societat.
Per què les feines de les dones són menys valorades que
les dels homes? Per què plorar és un símptoma de
feblesa? Només ploren les dones? Quan els nois ploren
són dèbils i menys homes? O, fins i tot, a un noi li pot
agradar un llibre adreçat a les noies?
Totes aquestes preguntes que fem quan llegim aquests
diaris són, per descomptat, el pa nostre de cada dia, i un
exemple ben esclaridor de la nostra societat que menysté
tota persona que surti de la “normalitat social”, tant se val
si és per com va vestida, si té la pell negra o si sent
atracció per persones del seu mateix sexe.
A la societat del segle XXI li falta molt per aprendre i no
podrem sentir-nos una societat avançada fins el moment
en què totes les persones siguin tractades per com es
comporten o com tracten els altres i no pas per com són o
com vesteixen.
Hem avançat en molts temes però seguim parlant igual
com parlàvem fa 200 anys, i és perquè la paraula es posa
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en segon o tercer terme respecte a altres coses, i és clar
que per parlar malament ningú no ens pegarà ni ens
insultarà sinó que la gent ho veurà modern i avançat; en
canvi qui parla utilitzant termes cultes, en què les seves
frases fetes tenen un sentit, que cada dues oracions no
introdueix una paraulota pel simple fet d’estar de moda;
aquella persona serà titllada de “cutre” o “friki” i per tant
desplaçada de la societat.
És sa per a la nostra societat que qui parla bé hagi de
canviar el seu lèxic per poder estar adaptat dins d’un
grup? L’ideal no seria que aquest fos el que fes canviar els
altres?
Amb tot això volem dir que un dels principals exponents
de la diferenciació de sexes, races, maneres de pensar és
el llenguatge i que per tant si seguim permetent que es
parli d’aquesta manera la societat seguirà sent incívica i
excloent.
Un exemple que pot fer visible com n’és d’estranya la gent
són els estereotips.
Durant el segle XX, els homes per demostrar la seva
virilitat havien d’ésser peluts i tenir barba, en canvi, a
principis dels 2000, la moda canvià i els homes van
començar a depilar-se per un simple fet de moda i no pas
de llibertat.
Aquest canvi de moda el van motivar els grups socials
poderosos, en aquest cas els futbolistes, que van
començar a canviar la seva forma de vestir i ho van fer
amb una finalitat comercial i, també, lògicament per
cuidar-se.
El problema és que ara els nois es depilen per estar a la
moda i no pas per sentir-se bé amb si mateixos, en canvi
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als que volen seguir tenint pèl se’ls diu que són uns óssos
i que on van així.
Tot plegat és bastant trist i el mateix passa amb les
desfilades de dones anorèctiques que fan molt mal a les
noies que volen assemblar-s’hi. Les models sense saberho poden destruir vides de moltes noies innocents que
l’únic que volen és imitar-les. Tot plegat un despropòsit
que veiem davant dels nostres ulls i que permetem com
moltes altres coses.
Però el tema que tractem és el llenguatge i per tant ens hi
volem centrar.
El treball de recerca que fem tracta temes que fan
referència a les dones però les seves preocupacions tan
sols els afecten a elles o també als homes?
La resposta és clara: els homes s’han d’assabentar d’allò
que els ocorre a les dones i a l’inrevés. Per tant mai no
hem de qualificar els llibres i dir que és un llibre per
noies, que és un llibre per nois, que només el poden llegir
els nois majors de 9 anys o les noies majors de 12. La
lectura no entén de sexes, entén de gustos i a mi que sóc
un noi m’interessa més un llibre que tracti d’aspectes
psicològics que no pas un llibre d’aventures i a una amiga
meva li pot passar el contrari, però per desgràcia no
ocorre així a tothom. I els diaris de Carlota els llegeixen
bastants més noies que nois, quan hauria d’ésser un
percentatge molt més igualat. El que volem dir és que per
converses entre els companys de classe hem vist que són
les noies qui millor coneixen aquests diaris. Podríem
afegir que el nom de la protagonista pot ésser un
condicionant; però la pròpia intuïció també confirma
aquesta hipòtesi. En altres apartats d’anàlisi veurem com
la dominació sol ser masculina i la violència de gènere
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s’exerceix sobre les dones, que les estadístiques són
concloents, any rere any, malauradament.
És molt important que ens interessem per les
experiències de les persones del sexe oposat perquè així
ens formarem com a persones i també tindrem molts més
elements de judici per parlar sobre qualsevol tema.
La violència de gènere és, tot i que ens costi de
reconèixer, un problema que neix des de la base, des de
les petites desigualtats, de la manera com parlem ja que
quasi sempre sotmetem a les noies i això fa que els homes
violents creixin i creguin que les dones han de fer el
dinar, han de recollir la casa, han de planxar mentre ells
s’emborratxen o juguen a la timba al bar o fins i tot se’n
van a un club on tenen sexe barat amb noies, a les quals
sotmeten i/o que es deixen sotmetre.
Tampoc no és bo generalitzar; hi ha homes que no fan res
de tot això però són -ens agradi més o menys- un
percentatge extremadament reduït dins la societat.
Per què el mes de juliol de l’any 2010 supera en víctimes
mortals per violència de gènere al del 2009? Aquesta
qüestió com l’hauríem de respondre? Intentarem
d’aportar el nostre punt de vista.
Hi ha persones que creuen que quan morin les
generacions que van viure la dictadura on les desigualtats
socials, educatives i culturals eren immenses i hi hagi
majoria de persones, cal precisar –homes- , que tan sols
hagin viscut la democràcia, la xacra de la violència de
gènere s’acabarà.
Això és el que voldríem defensar, però creiem que no serà
així, i ho pensem pel fet que molts fills que veuen el seu
pare maltractant la seva mare i ho permeten podran ser
futurs maltractadors. I també perquè hi ha homes que
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mai podran admetre que home i dona dins la societat són
iguals en tots els aspectes, i, de nou, ens trobaríem amb
comportaments antics, els quals, de cap manera, ens
poden servir de referència, però costarà de neutralitzarlos.
Per acabar aquest punt on dono la meva opinió vull dir
que tots els problemes de violència de gènere, escolar,
infantil del món són per una relació de causa i efecte: un
imposa, l’altre es sotmet i no es queixa, quan aquest que
permet vexacions no ho toleri i cerqui ajuda i/o deixi
enrere aquell passat desgraciat potser es podrà tenir un
futur amb llibertat.
Podrem aturar tot això si controlem des de l’aspecte més
mínim fins al màxim, és a dir , des del llenguatge fins a la
pròpia violència, ja que la més petita inversió en la lluita
pel respecte entre els éssers humans sempre caldrà
considerar-la adequada i valuosa.

1.4.1. Anàlisi del llenguatge emprat al
llibre: entre la realitat i la ficció
Tot seguit analitzarem el llenguatge que s’empra als
llibres per tal d’intentar esbrinar com parlen els
principals personatges.
La Carlota que és la protagonista de totes les novel·les és
una noia de catorze anys quan comença el primer diari -el
lila-, viu a Barcelona i estudia en un institut de la ciutat.
Els seus pares són persones cultes i preocupades per
transmetre uns valors als seus fills d’igualtat i de respecte
cap a totes les persones, siguin de la classe social que
siguin, d’una altra raça, d’un altre sexe.
La seva mare es preocupa més de cercar valors d’igualtat
dins de la família, així ho demostra amb el tracte que
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dispensa als dos fills, els dos comparteixen les tasques de
tot tipus que es realitzen a casa, de cap manera hi ha
privilegis per al germà. Tanmateix aquesta igualtat,
millora el tracte entre tots; el Marc admira la seva
germana i la tracta amb gran tendresa, li diu paraules
d’afecte de forma constant, se li nota que ho fa de cor; ella
també li mostra afecte, li fa de consellera i l’escolta quan
té problemes que li provoquen cabòries; en tot moment
s’ajuden sense posar-se límits.
El seu pare és responsable i madur i, normalment, li fa
costat en temes d’igualtat o de rebuig de rols masclistes.
Malgrat tot, de vegades, davant de situacions
determinades es mostra masclista, però sobretot perquè
es deixa portar per tòpics, que són força habituals entre
situacions de gregarisme masculí. En donaré dos
exemples: quan la Carlota surt de festa, li recrimina la
manera de vestir, la troba massa escandalosa i
provocadora, però quan és amb la colla d’amics, de les
altres dones ho troba normal; un altre exemple de la regla
d’inversió aplicada pel pare, de condició masclista, quan
parla amb els amics, li sembla que les dones que
demanen la baixa per maternitat tenen massa privilegis,
o que les companyes d’oficina han de ser boniques, els
homes no cal, només cal que siguin masculins.
Els fills a partir de la novel·la Així és la vida Carlota
tenen els pares separats, perquè no s’estimen com abans,
però no per raons com les divergències en la forma
d’educar-los, ja que ambdós mostren responsabilitat cap
als valors que han de transmetre. Mantenen una relació
amable i cordial, tenen altres relacions estables, no
perden les amistats comunes, d’altra banda, els lligams
exteriors que relacionem amb la família tampoc no es
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perden, tietes, àvies, tiets i cosins apareixen de manera
normal dins dels diaris.
Després de la introducció, passarem a comentar la
manera de parlar de la Carlota. Ella utilitza dos tipus de
registre lingüístic molt diferenciats. El primer l’empra
quan parla amb la família, les amistats, el professorat, es
tracta del registre col·loquial, d’altra banda, això és del tot
normal, perquè cal adaptar el llenguatge a les diverses
situacions comunicatives.
El segon és el registre estàndard amb certs detalls del
registre culte. S’empra en el diari personal i quan cita
testimonis i reflexiona, quan explica situacions
documentades apareix el culte, en informes, tests. Una
prova del llenguatge es pot observar en l’apartat del
treball 2.4, on hem analitzat dos fragments triats dels dos
diaris, objecte del nostre estudi, en què s’aprecia les
característiques del discurs que fa un moment hem
comentat.
Un dels aspectes que dóna força personalitat al text és l’ús
de paraules de la pròpia collita: llobarro podrit, germanet
galàctic, germà sideral, amiga especial i d’altres. En
conjunt, donen als diaris un to més suau i que contrasta
amb les situacions violentes que s’expliquen. Cal afegir
que aquestes expressions són corrents i normatives del
català, i que són en els moments en què s’empren les que
produeixen la rialla o el somriure dels lectors i de les
lectores.
Igualment cal destacar la forma de parlar de la Carlota
quan fa recerques i les explica, és llavors quan es nodreix
dels mitjans de comunicació: ràdio, televisió, diaris,
Internet, els blocs, les estadístiques...
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La selecció d’aquesta informació fa que la veiem molt
crítica amb els partits polítics espanyols de dretes, amb
les institucions eclesiàstiques i amb qualsevol grup que
s’encarregui d’anar i promocionar guerres injustes, o en
contra de la igualtat entre les persones, però sobretot
amb qui no promou la igualtat entre els gèneres, i amb
qui li retreu a la dona les seves decisions davant de
l’anticoncepció o l’avortament.
Quan la Carlota parla amb el Gregor Samsa, un noi a qui
no coneix, però que pateix assetjament per part d’un noi
maltractador anomenat Aníbal Lécter, ella es fa
anomenar spiderwoman, que és una manera de jugar
amb els noms dels animals: un escarabat, un caníbal
“animal inhumà” o una aranya. El nom que tria és una
reivindicació que vol fer veure a Gregor Samsa, que ella
serà la salvadora, com ho és spiderman a les pel·lícules
de Hollywood.
Tot seguit explicarem l’episodi relacionat amb el Gregor
Samsa, ja que és una part força important del Diari blau
de la Carlota, i com ja hem dit en l’apartat corresponent,
l’aprofundiríem més endavant.
Tot aquest episodi comença amb un poema que la noia
troba als webs on apareix la paraula violència, que diu
així:
Gregor Samsa
Violència gratuïta?
Sóc la bossa de la brossa
Pudent, pestilent, repugnant
Em tapo el nas i baixo
Al pati
On tothom em continuarà ignorant.
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Com et sentiries tu,
Company, amic veí,
Si fossis l’ase dels cops
La diana,
On clava els dards el cruel botxí?

Aquest és l’inici d’una sèrie de capítols alterns, dedicats a
Gregor Samsa,25 l’escarabat miserable.
Ell és un noi que pateix violència escolar gratuïta per part
d’un botxí anomenat Aníbal Lekter que li fa tota mena
d’atrocitats existents al món i el fa sentir un insecte
miserable.
De cop i volta, la Carlota pren la decisió d’ajudar-lo des
de la llunyania, de fer-li costat , i li demana que cada cop
que escriu al bloc li expliqui com és la seva vida i les
barbaritats que li fa el cruel Aníbal.
Cada vegada agafen més confiança i li va explicant totes
les coses que li ocorren.
Tot seguit comentarem un per un els capítols del diari
que s’han dedicat a la violència escolar i referits a Gregor
Samsa.
Al primer capítol, el protagonista es presenta, viu a
Càceres i té 16 anys, uns pares que no semblen de carn i
d’óssos i una germana massa petita per explicar-li
quelcom.
A mesura que s’agafen confiança, ell li conta que des de fa
força temps ha d’aguantar el mateix drama, i no té prou
valor per explicar als pares el que li ocorre i demanar-los
25 Gregor Samsa: Protagonista de La metamorfosi de Kafka. Un dia en
llevar-se, el personatge G.S. es nota diferent i comença a experimentar una
sèrie de canvis respecte de la relació amb els altres i, de mica en mica, es va
torturant. Tot el problema es resol, si podem dir això, quan la minyona el
troba mort a la cambra de dormir i el llença a les escombraries.
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que el canviïn d’institut. Dins de la tristesa que el
commou, té temps d’explicar una anècdota: el seu avi
deia que “hi ha dies que quan et pixen a sobre, has de dir
que plou”.
La resposta de la Carlota no es fa esperar i li diu que el
seu poema tot i no ésser el millor que ha llegit, li interessa
i vol saber per què li ocorre això, com se sent ell i qui li fa
aquestes vexacions. Ella el tempta a seguir amb el bloc i
resoldre el problema.
El Gregor Samsa se sent satisfet per l’interès de
l’spiderwoman i li explica una mica millor la seva crua
realitat.
El botxí anomenat Aníbal Lècter és un company d’aula
qui des de tercer d’ESO li ha amargat l’existència a
l’institut. Li explica que ha destruït la seva persona i l’ha
portat a la transformació, com un escarabat quan se sent
lent i pesant, però protegit per la closca que és només la
pell de Gregor Samsa, tancat en si mateix.
A partir d’aquestes dades, la Carlota li fa veure que allò
que li passa s’anomena violència escolar. I l’anima que
segueixi explicant-li la seva cruel història.
Al bloc, l’única persona que escolta en Gregor és la
Carlota i el tercer dia de converses, el noi li explica el seu
secret: és homosexual i l’altre com que ho intueix,
aprofita per atonyinar-lo sense compassió i sempre que
pot. Ell no gosa enfrontar-s’hi, ja que l’altre és 20cm més
alt i vint quilos més fort, a més també li confessa que li
agrada parlar per a resoldre els seus problemes i ella
l’esperona per tal que no tingui cap complex a l’hora de
defensar la seva orientació sexual i que si no troba ajuda
en els seus pares, l’haurà de cercar en altri.
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En la quarta conversa, el noi és apallissat per Aníbal i els
seus sequaços, quan intentava treure’ls de les mans un
colom, que estaven turmentant.
En arribar a casa, els pares creuen el seu fill quan els diu
que ha caigut del monopatí i el pare li diu que amb un
parell de bufetades es faria un home, un símbol
d’homofòbia per part d’ell.
La conclusió final és que salva el colom i es reafirma en
les seves conviccions tot i haver quedat fet miques.
Malgrat tot, la Carlota li demana que sigui valent i que els
denunciï perquè són uns delinqüents i això no es pot
permetre.
En el següent missatge, li confirma que no pot denunciar
el seu maltractador perquè tothom l’admira i ell no té cap
suport i no vol descobrir el seu secret. Un fet decisiu pel
qual la Carlota pot entendre el seu problema és la
fotografia que li envia el seu amic, en què se’l pot
observar amb la cara coberta amb un antifaç.
Després li posa l’exemple de Jokin, el noi basc que es va
suïcidar per l’insuportable dolor que li suposava
l’assetjament que se li feia a l’escola, va deixar unes notes
escrites i es va llançar des de dalt de tot de la muralla del
seu poble. Acabava la seva nota final, emocionant i
tràgica, tot dient que no li trobava sentit a la vida i que
potser després de la mort hi haurà el descans etern.
De tota manera Gregor diu que no entra dins del seu pla
el suïcidi, perquè vol seguir lluitant i també gràcies a ella.
La Carlota s’enfada una mica per què creu que si no ho ha
pensat no cal que ho esmenti.
El 4 de novembre, en Gregor anirà a la recerca del seu
destí i un partit de futbol decisiu el convertirà en heroi o
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vençut. Li explica que té por, que no sap llançar tirs a
porteria, ella li desitja tota la sort del món.
El dia 8 de novembre, el seu futur es tenyirà de verd
esperança, perquè l’Aníbal passarà de ser botxí a ser la
riota de tots els espectadors. Ell erra un tir a porteria i fa
que el seu equip caigui derrotat. Observem la hipocresia
social ja que el margina per errar el gol, però no per ser
un maltractador, amb la qual cosa veiem com des de les
institucions més perfectes pot sorgir el germen de la
violència.
A partir d’aquest moment, la vida de Gregor torna a
emprendre el seu destí. La Carlota li desitja molta felicitat
i el tempta a explicar-li la continuació dels fets.
Al diari blau, concretament el dia 19 de novembre,
apareixen unes pintades contra el maltractador i ell
queda en evidència davant de tothom. Llavors li diu a la
Carlota que el diari ja no té sentit, que se sent
profundament il·lusionat i que la seva vida ha tornat a
començar, ella li confessa que viu a Barcelona, que té
disset anys i es diu Carlota Terrades.
La novel·la acaba amb un toc filosòfic, ja que en Gregor
diu que ha sofert una metamorfosi positiva que l’ha
convertit amb el noi que sempre havia desitjat ser. I
conclou quan li envia el petonàs més gran mai tramès i
signa la carta amb el seu nom: JESÚS.
Amb aquesta explicació de la relació de la Carlota amb el
Jesús es pot observar el to de la llengua emprada, sempre
plena de bones intencions i de tons amistosos i
encoratjadors. Totes les paraules són esperançadores, no
hi ha cap tipus de rebuig, ni de blasme, ni de crítica.
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Sempre mira cap endavant, la seva actitud és positiva, no
es deixa vèncer, és valenta i el seu tarannà serveix de
model de vida.
Un altre aspecte important en les novel·les és que per
mitjà de l’escriptora i de la protagonista es coneix una
gran quantitat de pàgines web que poden servir com a
eina de consulta per a ampliar els temes i, alhora, com a
instruments de recerca per a la documentació de les
novel·les, que no s’amaguen de cap manera, de ben segur
perquè també es consideren de gran utilitat. Tot seguit,
en posarem alguns exemples:
• www.nodo50.org/mujeresred
• www.mujeresenlared.net/donesenxarxa
• www.redfeminista.org
• www.pangea.org/dona
• www.acosoescolar.info
• www.apram.org
• www.dreaming.net
• www.fada.voluntariat.org
• www.educarenigualdad.org
• www.ahige.org
• www.gemmalienas.com
Per acabar aquest apartat, cal parlar de la tria de paraules
significatives que es reforcen i remarquen al Diari lila de
la Carlota. Per tal de destacar-les, es classifiquen en dos
grups: paraules favorables i paraules negatives.
Tot seguit passarem a enumerar-les, tot començant per
les primeres:
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Paraules favorables
• Regla de la Inversió: si una dona ho ha de fer,
també un home.
• Igualtat: per a tots i per a totes.
• Discriminació positiva: millora de la posició de les
dones per a corregir situacions injustes.
• Autoestima: bon criteri d’algú o d’alguna respecte
de si mateix o de si mateixa.
• Dignitat: propi respecte i respecte d’altri.
• Paritat: equilibri de poder entre home i dona.
• Ulleres lila: apel·latiu que s’empra per a
l’observació de situacions de masclisme.
Paraules desfavorables
• Ets un nena!: manera de menystenir un noi que no
actua com un mascle en el seu comportament.
• La societat no és masclista: dominació masculina.
• Les feministes són un pal: discriminació masclista.
• L’alienació: alteració de la pròpia identitat,
consciència i llibertat, com a conseqüència de les
influències morals o religioses imposades des de
fora i assumides com a pròpies sense passar pel
judici de la raó.
• Les tasques de la casa són una feina de dones:
discriminació masclista.
• Les dones embarassades són un problema:
dominació masculina.
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•
•
•
•
•
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•
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•

Les dones treballadores han de tenir bon aspecte
físic: dominació masculina.
Les dones han de ser més baixes que els homes:
dominació masculina.
El treball dels homes és més valuós i es paga
millor: dominació masculina.
El món és androcèntric: discriminació masclista.
El treball de les dones és reproductiu i el dels
homes productiu: dominació masculina.
Els cognoms s’hereten del pare: dominació
masculina.
Els homes no necessitaven la dot per a casar-se:
discriminació elitista.
En alguns llocs del món si el primer “fill” és nena
s’avorta: discriminació masclista.
Les dones han de parlar fluixet: dominació
masculina.
Violència de gènere sobre les dones, exercida arreu
del món: dominació masclista.
Déu és un home blanc en les representacions
religioses: discriminació elitista, racista i
masclista.

Amb aquests exemples esmentats, s’observa la clara
intenció de la Carlota de fixar els estereotips masculins i
que ells mateixos parlin sense necessitat de veu, és des
d’ells que es vol la constatació i la reflexió que convingui a
cadascú.
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PART II
2.1. El Diari com a gènere literari:
anàlisi i exemples
El Diari és una estratègia narrativa que no era
considerada en l’època anterior al romanticisme com a
literatura26, més aviat es considerava un ego inflat, una
pedanteria, una necessitat de dandisme, una nota
histèrica, quan es parlava d’una dona, i, en definitiva, una
fotesa, un passatemps.
La incorporació del jo literari a partir del segle XIX fa que
cada cop més allò que és narrat sigui produït pel mateix
personatge que ho viu i ens ho explica de viva veu, per
dir-ho de manera prou convincent; la literatura cada cop
més fuig dels narradors omniscients, o dels interposats,
per endinsar-se en la pròpia veu del personatge, amb
estratègies diferents, però sorgides de l’interior de la veu
narradora i narrativa: estil indirecte lliure, escriptura
parlada, monòleg interior, flux de la consciència.
Enmig d’aquesta transformació neix la possibilitat de
reconèixer en la diarística el valor que fins aleshores li
havia estat negat, i els escriptors i les escriptores
expressen els seus neguits sense traves per mitjà dels
26 Nora Catelli, En la era de la intimidad. Buenos Aires: Editorial Beatiz
Viterbo, 2007.
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diaris27, en què expliquen els motius, la finalitat, les
maneres i els modes i tot allò que consideren oportú i
convenient per tal que se’ls entengui i puguin ésser
reconeguts per lectors i lectores, o com a meres
confessions personals per tal d’ajustar l’obra a la
psicologia personal, que és també en aquests temps quan
es converteix en obsessió la psique.
Els diaris de la Carlota són diferents dels que hem
comentat, però no en l’aspecte formal, les seqüències
narratives s’articulen en temps i espai determinats, però
no són experiències de la pròpia escriptora, més aviat és
aquest format el que li permet la incorporació de la
realitat, d’aquesta manera pot incloure tot de
documentació real i contrastada que no és pot atribuir a
ella mateixa, sinó que, més aviat, als seus reportadors,
que des de diferents estratègies comunicatives li fan
arribar a la Carlota tot allò que li cal per denunciar les
injustícies i desemmascarar-les. La tècnica del diari es
veu així recuperada per a articular un gènere nou, que cal
situar-lo dins de la literatura juvenil, que connecta
perfectament amb els/ les adolescents i que tindrà llarga
vida a partir del moment en què la literatura ha
esdevingut un objecte de consum massiu.
Per aquesta raó ens cal situar d’antuvi el diari com a
gènere en un procés històric que ha estat llarg i força
evolutiu.
Diari és un adjectiu que el Diccionari de l’Institut
d’Estudis Catalans28defineix així: “que correspon a cada
dia”, “que es produeix o surt cada dia, quotidià”. D’aquest
27 Frank Kafka, Marcel Proust, Sigmund Freud, Walter Benjamin, Jaime Gil
de Biedma en són exemples ben contrastats.
28 Definició extreta del Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans,
Barcelona, 1995.
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adjectiu (que ve del llatí clàssic, diarium,-i, en pl. ‘ració
per un dia; efemèride; jornal, salari diari’), n’hem format
l’adverbi diàriament; l’adjectiu diarístic; els noms,
diarier i diarista; i una locució adverbial força arrelada,
a diari.
Si l’adjectiu diari l’usem com un nom, al Diccionari el
trobarem definit com a “llibre, registre, on s’apunten dia
per dia els fets esdevinguts, les transaccions realitzades,
etc.” I el podem acompanyar amb un adjectiu o
complement especificatiu al darrere: diari íntim, diari
personal, diari de navegació, diari oficial, diari de
sessions, diari de viatge, diari de bord...
En un principi, la denominació diari s’aplicava a la
relació dia per dia de determinats esdeveniments polítics
o militars i d’aquí ve que els periòdics, publicacions
diàries, s’anomenin també així.
Al costat del terme Diari n’hi ha un altre amb el qual es
confon i de vegades fins i tot s’hi identifica: Dietari
Aquest darrer fou originàriament derivat de dieta (del
grec, sense relació etimològica amb dia), però essent una
espècie de diari on s’apuntaven les despeses de menjar
(diaeta) quotidianes fou atribuït pel sentiment comú a
l’òrbita derivativa de dia, i convertit en un sinònim del
substantiu diari. El dualisme diari/dietari continuava viu
i sense preponderància d’un o altre. A principis del segle
XX, a les cases les mestresses sovint duien un dietari de
les despeses, on predominaven (però no eren úniques) les
despeses d’alimentació, però Carles Soldevila publicava
diàriament el seu saborós i digne Full de Dietari a «La
Publicitat» en els anys 20.29
29 Joan Coromines, Diccionari etimològic i complementari de la llengua
catalana. Vol. III, p. 117.
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Sovint els dos termes, diari i dietari, s’usen com a
sinònims per referir-se al fet mateix de portar un registre
de successos i/o reflexions. Però entre els dos mots s’hi
poden establir diferències. Així, dietari és un nom definit
com “llibre en què un cronista escriu els esdeveniments
més notables”o bé “llibre en què s’anoten els ingressos i
les despeses diàries d’una casa”. Una mena d’agenda,
paraula que també ve del llatí i significa “les coses que
han de ser fetes”.
El dietari és el “llibre en què algú escriu observacions i
reflexions dia rere dia” i sempre neix directament de la
necessitat humana d’expressar-se. El dietari escrit per un
cronista que volgués ressenyar-hi els successos més
importants pertanyeria al gènere històric o al periodístic,
si els esdeveniments fossin contemporanis als del
cronista. També el testimoni personal es pot presentar en
forma de dietari, on s’hi anoten els esdeveniments per
dies, de manera regular, de vegades amb salts
cronològics, i molt sovint amb un to assagístic. I aquest és
l’avantatge del dietari: la seva falta de constriccions, que
en permet el desordre i la varietat.
Així, se’n podria establir una certa tipologia, encara que
arriscada. Parlaríem, doncs, de dietaris purs, amb poca
reelaboració; dietaris familiars (Manent, Desclot);
dietaris literaris (que ampliem més endavant); artístics,
escrits per pintors, músics (Ràfols Casamada, Raimon);
religiosos o metafísics (Verdaguer); històrics, documents
polítics,
testimonials
(Pedrolo...);
intel·lectuals,
assagístics (Fuster, Sòria...); morals; periodístics (Roig);
els moderns blocs(que tractem a part); i, fins i tot, el
dietari autobiogràfic animal (Sala: Goril·la blanc,
Memòries de Floquet de Neu).
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Sense menystenir les definicions esmentades, diari és
també el diari personal o diari íntim, un tipus de text on
algú escriu les seves experiències, somnis, successos,
reflexions o comentaris sobre la realitat a partir
d’entrades sota la data del dia. En un principi, els diaris
serveixen per portar un registre d’esdeveniments vitals en
la intimitat; tanmateix, aquest fet no n’impedeix una
futura publicació.
L’única exigència formal del diari és la seqüència
cronològica d’escriptura: el fil dels dies. La presència de
la data la trobem a qualsevol diari encara que hi pugui
haver evocacions al passat, anticipacions al futur o talls.
Són característiques d’un diari, la divisió en fragments, la
falta de sistema (no hi ha estructura com en un relat), i la
voluntat de retenir el present, tot i que el diari no
n’assenyali el més rellevant o significatiu. Totes aquestes
característiques les podem observar en la narrativa dels
diaris de la Carlota
Hi ha diaris de tot tipus: temàtics, epistolars,
esborranys de memòries, i els més moderns diaris a
Internet, que es coneixen amb el nom de blocs,i si són
íntims, molt personals, se’ls anomena ego-blocs. Dins
dels diaris temàtics situarem els Diaris de Carlota, ja que
des d’ells es difonen valors i es combat les xacres
humanes més destructives: la violència de gènere, la
violència sobre els febles, les drogues, la pau, la
immigració, com a valor, la bona sexualitat de nois i
noies, amb respecte.
Els diaris, dietaris, autobiografies, memòries, cartes
pertanyen a l’anomenada literatura confidencial,
autobiogràfica, o també anomenada memorialística, que
ens permet conèixer millor persones i èpoques, lluny de
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transcendències i majestuositats. La seva vertadera
grandesa resideix en la proximitat humana. Justament,
Josep Pla, deia30 que no tindríem una autèntica literatura
fins que no proliferés la literatura personal: dietaris,
cartes, memòries... I afegia que la gràcia d’aquest tipus de
literatura era que abolia la diferència entre l’home lletrat i
el que no ho era. Perquè tothom pot ser capaç de portar
algun tipus de dietari... Dietaris, cartes, memòries, però,
pressuposen obertament un destinatari mentre que de
bon principi el diari íntim sembla que l’exclou.
Els
subgèneres
de
la
literatura
confidencial,
memorialística o autobiogràfica (diaris, dietaris,
memòries, cartes...) es nodreixen del mite de la pròpia
veritat. Des de les Confessions de Sant Agustí fins a
l’últim dietari que puguem trobar en una llibreria. Es
parteix de l’autenticitat, encara que es trobi sempre sota
sospita perquè es tracta d’una construcció del jo que, pel
mateix fet d’haver de desdoblar-se escrivint, se separa en
major o menor grau del jo real.
La polèmica sobre la veritat exigible als diaris,
confessions i memòries acompanya des de sempre la
literatura confidencial o autobiogràfica. Hem de tenir
present que l’artista, l’escriptor, es presenta sempre amb
una màscara, i aquesta màscara es converteix en el seu
veritable rostre. Qualsevol text artístic és una
representació i com a representació, és fictici. El fet que la
ficció tingui forma autobiogràfica no contradiu el seu
caràcter fictici, ni tan sols si l’autor diu als lectors que
llegiran tota la veritat. Hi ha textos que ens podem
confondre i si el narrador escriu jo, podem pensar que és
el jo de l’autor, sobre tot si es diu Diari. Per aquest camí,
30 Josep Pla, El quadern gris. Dietari (1918-1919). Obres Completes, 1.
Barcelona: Destino, 2004.
66

podríem connectar aquesta escriptura amb el mite de
Narcís.31
Si fem un repàs molt àgil per la història de la literatura
confidencial, podem començar per llegir les cròniques
medievals catalanes com un testimoni personal perquè,
deixant a part el gènere històric tal com avui l’entenem, a
les cròniques s’hi poden llegir valoracions subjectives,
com passa en les que donen un tractament èpic i
novel·lesc als fets històrics, per exemple, la Crònica de
Jaume I, que avui no sabríem si qualificar-la
d’autobiografia o memòries.
El llibre de memòries és una obra que té un caràcter
autobiogràfic, encara que no pretengui ser complet
perquè no sempre tractarà de reunir tots els records
d’una vida. Unes memòries, doncs, poden abastar tota
una vida o poden ser parcials. S’hi expliquen unes
vivències personals en el context de les experiències
col·lectives de les quals l'autor pot haver estat testimoni,
participatiu o no. La narració acostuma a tenir un ordre
cronològic lineal, sovint expressa la ideologia de l’autor.
Els primers autors de memòries són els cronistes de fets
històrics, que van convertir la crònica en la historiografia
oficial. Més tard, a través de l’exaltació de reis i prínceps,
s’arriba al testimoni de la vida cortesana. Amb La
Rochefoucauld i Saint-Simon, les memòries esdevenen
crítica de la societat, i amb Voltaire i els enciclopedistes

31 Insensible a l'amor de les donzelles i de les nimfes que l'estimaven (entre
les quals Eco), s'enamorà de la pròpia imatge, reflectida en una font, i morí
víctima d'una vana passió i es transformà en la flor que porta el seu nom.
Aquest mite, originari de la Beòcia, és contat per Ovidi a les Metamorfosis
(llibre III), i sovint apareix com a tema en diverses obres artístiques
(pintures pompeianes), etc.
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es converteixen en una reflexió sobre la formació i la
mutació de les societats i els règims polítics.
Els diaris de la Carlota cal lligar-los amb la crítica social,
per aquest motiu són instruments de denúncia d’una
realitat que es mostra força contrària als drets de les
dones, un cop s’han aconseguit tota mena d’instruments
d’igualtat. Es fa difícil d’entendre i d’acceptar que en unes
societats tan desenvolupades en drets, en democràcies
consolidades, encara s’escoltin missatges discriminadors
en relació amb les dones i amb el paper que cal que
juguin dins de la societat, és incomprensible com elles
mateixes s’excloguin del procés d’igualtat quan no es
mostren reivindicatives davant dels atacs constants a què
es veuen sotmeses, però sort que la Carlota obre els ulls a
les noies i crea amb els seus diaris una societat en
constant revisió, que només resistirà si és igualitària.
Si un autor relata la seva pròpia vida s’anomena
autobiografia:
No entenc que es pugui escriure honestament, res que no
procedeixi de l’experiència personal i els que pretenen
inventar la realitat són uns impostors. 32

La literatura es fa d’experiència i d’invenció.
És en aquest punt on es podria relacionar els diaris de la
Carlota, amb una visió molt personal del món de les
dones des de l’òptica de l’escriptora Gemma Lienas.
Sembla ben contrastat, perquè així es desprèn de la
lectura de la seva obra, que el focus dels seus materials
narratius sorgeixen de la pròpia experiència de dona
nascuda en una època marcada per la lluita a favor d’un
món entre iguals, de dones i d’homes. Ella sembla
32 Isidre Grau: La maleta de l’escriptor, pàg. 42.
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satisfeta en haver assolit aquesta fita -la denúncia
constant de la desigualtat- i és per mitjà de la literatura
que aposta de manera valenta i arriscada, sense perdre
l’alè que la impulsa en cap moment.
Una aportació nova és fa, com ja dèiem en iniciar-ne
aquest apartat del treball, en l’època del Romanticisme,
sota la influència de les Confessions de Rousseau, el seu
precedent immediat, s’introdueix en el memorialisme
una concepció poètica del temps. Així la memòria es fa
més personal, íntima, i esdevé confessió. Des d’aleshores,
i al llarg del segle XIX , el terme memòria deixa de ser
homogeni: d’una banda, fa referència a textos jurídics,
històrics i científics; de l’altra, significa recerca
personal, confessió i autobiografia.
A partir del segle XX , memòria ja no té relació directa
amb història, que al seu torn ha esdevingut ciència.
Tanmateix, cal precisar que les diferents formes de diari
es transmeten per mitjà de les diferents llengües, les
quals esdevenen elements de la comunicació humana,
que són elles les que ens permeten mostrar el món de
fora i de dins, amb restriccions, és clar, perquè cadascun
de nosaltres és diferent i les nostres percepcions de
l’entorn són matisades.33 Per tant, als diaris, s’hi pot
trobar la connexió del jo amb la idiosincràsia dels pobles,
es pot saber molt de com són i per què són com són. No
cal dir que aquesta afirmació no val per a tots els
escriptors i escriptores, però sí per a alguns i algunes, que
volen reflectir el mirall de seu temps, encara que és
deformi o es transgredeixi.
A continuació establirem el reflex de la diarística en la
literatura catalana. Disposem d’una crònica que és alhora
33 Jesús Tusón: El llenguatge i el plaer, pàg. 35.
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un llibre de memòries autobiogràfiques: la Crònica de
Ramon Muntaner.
Ja al segle XVIII , i en forma de dietari, el baró de Maldà
va escriure una seixantena de volums titulats Calaix de
sastre, que descriuen la vida quotidiana barcelonina
entre 1769 i 1816.
Al llarg del segle XX han proliferat els llibres de
memòries: des de records d’un llibreter com Antoni Palau
Dolcet a memòries polítiques i socials, com les de
Francesc Cambó, però, sobretot, memòries d’escriptors.
N’hi ha de literàries, referides als seus llibres i amb
reflexions sobre literatura, com en el cas de Narcís Oller.
Memòries d’un gran valor literari són les de Josep Maria
de Sagarra, les de Gaziel, les memòries d’Avel·lí Artís
Gener, Viure i veure, les de Xavier Benguerel... Tots ells, i
tant d’altres, testimonis de les guerres del segle XX .
Però el gran autor del gènere és, sens dubte, Josep Pla. Es
pot dir que tota la seva obra és una gran memòria,
expressada en forma de dietaris (El quadern gris),
d’evocacions d’una època concreta, d’un lloc amb forta
presència autobiogràfica o de biografia. Pla constitueix el
prototip de memorialista.
Per què escriu un diari, un escriptor? aquesta és la
pregunta que ens podem plantejar, i sembla que la
resposta és que perquè necessiten el recull d’un
memorial, i no tant com a confessió o un relat de si
mateixos. Quan l’escriptor no escriu la seva obra
(novel·la, poesia...), es recorda d’ell mateix i,
paradoxalment, també ho fa escrivint. Perquè tots els
escriptors són grafòmans, però no a tots els qui tenen la
mania d’escriure els considerem escriptors. La clau del
seu diari no la trobarem en les notes interessants,
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literàries, sinó en els detalls insignificants que els lliguen
a la realitat quotidiana. Tot i que hem de tenir present
que, encara que ens portin al seu món privat, pot ser que
només sigui en un sentit formal: el seu talent pot donar
un retrat ideal de la seva intimitat.
El diari d’un escriptor representa la sèrie de punts de
referència que estableix per a reconèixer-se perquè molts
d’ells escriuen un diari per l’angoixa i la por de la soledat
que sovint suposa escriure una obra.
Acostuma a passar que els escriptors que tenen un diari o
un dietari són els més literaris de tots els escriptors, i tant
si es tracta de diaris com de dietaris, la forma literària és
en ells molt important. Així doncs, aquesta escriptura de
la intimitat pot esdevenir un document, una manera de
desfogar-se, una teràpia, un esborrany de l’obra que
escriuen o volen escriure, un registre de la seva vida en
societat, un testimoni... Una forma còmoda, ens dirà
Robert Musil:
Els diaris? Un signe dels temps. Es publiquen tants
diaris. És la forma més còmoda, més indisciplinada. 34

D’altra banda, també acostuma a passar que els diaristes
més bons són també bons novel·listes o poetes.
Hi ha escriptors per a qui l'escriptura del dietari és
central en la seva obra, com a expressió màxima del seu
món interior. Ho veiem en Fernando Pessoa, que
descobreix que el seu viure superior és escriure: «No
visqueu, escriviu»,35 ens diu. Per a d'altres, com Thomas
34 Robert Musil: Diarios, 2 vols. València: Institució Alfons el Magnànim,
1994.
35 Fernando Pessoa: Llibre del desassossec. Barcelona: Quaderns Crema,
2002.
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Mann, escriure el diari és marginal al nucli de la seva
obra. Com ell, Feliu Formosa36 ha afirmat que la seva
activitat dietarista és un treball complementari de moltes
altres activitats. Sigui d’una manera o de l'altra, en els
diaris, els esdeveniments quotidians apareixen sense les
metamorfosis a què obliguen altres gèneres literaris:
Un diari té la gràcia de la llibertat absoluta. Permet
escriure del que es vulgui, sense limitacions d’espai i de
temps. Un diari és sempre una festa literària per a
l’escriptor. (...) És un exercici literari que es basa,
sobretot, en el temps, sediment necessari dels materials
que fa anar l’escriptor.37

Unamuno advertia que l'escriptor de diari corre el perill
de pensar i viure només per escriure-ho al diari, aquell
perill que sofria Pessoa.
Podem llegir també el diari de qui defuig expressament
tota intimitat, el d’André Gide, per exemple:
Ai! Els dies més plens de les emocions més vives són
aquells dels quals no queda res en aquest quadern,
aquells que només vaig tenir temps de viure.38

Ernst Jünger, que va viure gairebé tot el segle XX i té
obra diarista en diversos volums, va anotar en un dels
seus diaris:
Al principi el Diari només tenia una raó de ser: la
classificació interior, la conversa amb mi mateix. Però
quan hom es fa famós ha de comptar amb els seus lectors
famosos. L’actitud canvia insensiblement. (...) Els millors
36 Feliu Formosa: A contratemps. Barcelona: Perifèric Edicions, 2005.
37 Enric Sòria: La lentitud del mar. Barcelona: Proa, 2005.
38 André Gide: Diari. Anys 1914-1918. Barcelona: Edicions 62,1982.
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diaris són els que no es dirigeixen a cap lector. Com els
dels set mariners que van passar l’hivern de 1963 a l’illa
de Sant Maurici, a l’oceà Glacial Àrtic. Una mica més
tard, uns baleners van descobrir el diari i set cadàvers. 39

Si com va dir el filòsof Ortega y Gasset, Jo sóc jo i la
meva circumstància, el diari és un exercici semblant a
perseguir la pròpia imatge en un mirall. La mirada del
mirall. Un exercici com el de Narcís. Però pot passar que
el mirall ofereixi una imatge deformada o bé que
l’escriptor la descrigui deformant-la. El diari i el dietari
no tenen per què ser esclaus de la veracitat que se suposa
a aquesta mena d’escrits. Els escriptors poden inventarse una imatge ja que són creadors, poden “autocrear-se”,
la qual cosa anul·la la realitat. Jaume Subirana ho ha
dit40: No fer trampa en un diari és tan difícil com passar
davant d’un mirall i no mirar-se. És la qüestió de crear
un jo literari. Escriure un dietari és fabricar-se un
personatge, ens dirà Feliu Formosa41.
Qualsevol creador se serveix de la realitat com a matèria
primera, però ja hem apuntat que sempre hi ha artifici, si
hi ha art. Això no obstant, tant si escriu memòries, diari o
dietari, com novel·la, un únic desig guia l’autor: la recerca
de la versemblança, l’aparença de veritat. Perquè és més
important la versemblança que no pas l’autenticitat.
Una frase-manifest de l’escriptor polonès Gombrowicz —
a Dietari (1953–1956)— ho expressa amb claredat:
Mai no em veureu despullat. 42
39 Ernest Jünger: Diaris de París (1941-1944). Barcelona: Edicions 62, 1993.
40 Jaume Subirana: Soumemlinna. Barcelona: Proa, 2000.
41 Feliu Formosa: A contratemps (diaris). Barcelona: Perifèric Edicions,
2005.
42 Witold Gombrowicz: Dietari (1953-1956). Barcelona: Edicions 62, 1999.
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I ell, que en el seu diari subverteix les normes i hi barreja
gèneres literaris, es pregunta:
Escric aquest diari amb desgana. La seva insincera
sinceritat em fatiga. ¿Per a qui escric? Si és per a mi
mateix, ¿per què l’envio a la impremta? I si és per al
lector, ¿per què ho faig com si parlés amb mi mateix? Et
parles a tu mateix de tal manera que et sentin els
altres?43

Els qui llegeixin diaris i dietaris faran bé de tenir presents
totes aquestes consideracions. En definitiva, hauríem
d’acabar demanant-nos si unes memòries són la història
d’una veritat, si una novel·la és la història d’una mentida,
i si hi pot haver veritat dintre una mentida.
Per acabar, afegir la concepció de Luís Landero sobre què
és la literatura:
Així que jo vaig descobrir la literatura com a art
instrumental: per a intentar transformar la realitat, per a
fugir d’ella i per a trampejar-la.44

Tal vegada, en tota literatura hi ha aquesta voluntat, en
els diaris, encara més, i en l’escriptura de Gemma Lienas,
sense cap dubte.
El diari es pot considerar un gènere de la modernitat
perquè el seu caràcter confidencial en deu haver impedit
la seva publicació durant molts anys i per tant, la seva
difusió. No podem llegir diaris des del principi de la
història de la literatura universal; segur que se n’han
escrit però l’obscuritat els ha colgat.
43 Ibídem.
44 El Urogallo, núm 44-45. (Entrevista a Luís landero), dins La urdimbre y
la trama (pàg. 161).
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Quan una persona (etim. del grec prosopon, ‘persona’,
paraula llatina que alhora significa màscara i rostre) es
posa a escriure un diari íntim, es proposa, encara que no
ho vulgui de forma explícita, dirigir-se a algú.
La persona és rostre i és màscara, el seu personatge.
Provem de pensar en una façana i allò que hi ha en el seu
interior, el que som i el que representem. Necessitem
conèixer-nos, fer-nos persona, i ens personifiquem
(prosopopeia, prosopon poien). Fem parlar algú per a
algú. Una certa insatisfacció és el punt de partida de
l’escriptura: s’escriu perquè no s’és del tot feliç. Escrivim
a partir del desig o la necessitat, per divertir-nos o
divertir a algú, per ensenyar o explicar alguna cosa a algú,
per millorar el món, per alliberar-nos d’una angoixa, per
entendre’ns, per no estar sols, per desfogar-nos, per
confessar-nos... En aquest sentit, el diari seria l’esforç per
sintonitzar la realitat exterior i la intimitat. Allò que
dèiem més amunt d’emmirallar-se, com Narcís abans de
perseguir la nimfa Eco. I també seria l’intent de retenir el
temps resseguint aquell fil dels dies fins a saber on ens ha
dut. Dins dels diaris de la Carlota hi ha una gran connexió
amb moltes coses, les quals acabem d’enumerar: per
ensenyar, per divertir, per necessitat, per millorar el
món, per alliberar-nos de l’angoixa, per entendre’ns, per
no estar sols, per confessar-nos... , també en ells es vol
harmonitzar la realitat exterior amb la pròpia intimitat.
En un principi, doncs, s’escriu per a un mateix, encara
que ningú no renunciï a poder ser llegit per algú altre,
concret si es dirigeix a algú; abstracte, si ho entenem com
la suma de tots els qui ens poden o podrien estimar.
Llegim què en pensava Josep Pla als vint-i-un anys l’any
1918 a El quadern gris:
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Decideixo de començar aquest dietari. Hi escriuré — just
per passar l’estona, a la bona de Déu— el que se m’anirà
presentant. (...) Sembla que és obligat, en aquesta classe
de paper, de fer-los precedir d’unes notes biogràfiques. A
mi, personalment, m’entreté moltíssim llegir memòries,
reminiscències, records, per més humils i vulgars que
siguin. Si aquestes notes se salven de la crema, potser
algun dia hi passarà la vista algun meu parent llunyà o
alguna persona curiosa i desenfeinada. (...) Em demano
sovint si aquest dietari és sincer, és a dir, si és un
document absolutament íntim. La primera qüestió que
es planteja és aquesta: ¿és possible l’expressió de la
intimitat? Vull dir l’expressió clara, coherent,
intel·ligible, de la intimitat.45

Pla considera que la intimitat és inexpressable i és traïda
quan volem escriure-la.
Per portar un diari, que és com s’anomena el fet
d’escriure-hi cada dia, hauríem de reconèixer que la vida
respon a la màxima “Qui dies passa, anys empeny" i per
això el diari haurà de ser entès com un continuum, la
continuïtat d’un conjunt de pàgines que puguin reflectir
dies, mesos, anys. Sempre una seqüència temporal que
contempli com a tret principal la sinceritat i l’exactitud, i
la traça de destriar el que és important del que no ho és.
S’ha suposat que l’origen dels diaris es troba en els antics
diaris de navegació i, tot i que en ells no hi ha intimitat,
s’hi compleix el respecte pel calendari, la constatació que
el temps passa, i aquest n’és el punt important. En el diari
hi veurem una mena de quadern de bitàcola, un prova
que anem navegant al nostre interior en un temps
determinat, el de la nostra escriptura quotidiana. Només
45 Josep Pla, El quadern gris. Dietari (1918-1919). Obres Completes, 1.
Barcelona: Destino, 2004, pàg. 84–85 i 292.
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el pas del temps damunt les pàgines escrites dirà si el text
escrit supera o no supera el temps. El diari també, doncs,
com un mirall del temps.
Un aspecte que diferencia els diaris escrits per la Gemma
Lienas és que la seva protagonista, la Carlota, a El diari
lila de la Carlota, no s’ho pren gens bé, que li regalin un
diari, però com dèiem més amunt, dins de la diarística, la
manera d’expressar-se és un producte de ficció i els
personatges parlen com volen i el punt de vista de la
ficció camina pels viaranys que imposen els escriptors:
Prou es veu que això, AIXÒ!, és un diari. Un d’aquests
quaderns per poder-hi escriure la vida, els pensaments,
les alegries, els enamoraments... ¿saps què vull dir?
Total, vinga a esperar amb candeletes el meu aniversari
i..., plaf!, el dia que faig catorze anys, en comptes de
regalar-me el disc compacte pel qual xalo d’ençà fa un
mes, ella va i em porta aquesta horterada. 46

I ha de ser la seva àvia qui la convenci que pot escriure un
diari feminista, cercant les actituds masclistes de la vida:
Fes-me un favor: obre bé els ulls, mira si al teu voltant no
hi ha desigualtats en el tracte cap a les dones i rumia’t la
possibilitat d’escriure el diari lila de la Carlota. 47

La mateixa Carlota, en un altre diari, en aquest cas
parlant de temes relacionats amb el sexe, també
reflexiona sobre el sentit que donarà al seu nou diari:
La idea em va venir com un llamp (...) Faria com quan
vaig escriure el diari sobre les situacions de
46 Gemma Lienas: El diari lila de la Carlota. Barcelona: Empúries, 2001, «8
de desembre».
47 Ibídem.
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discriminació de gènere que encara hi ha a la nostra
societat. Aquesta vegada, però, escriuria un diari sobre el
sexe. El diari... ¿Quin color m’hi aniria bé? ¿El rosa que
és el de l’amor? No, massa cursi. ¿El vermell que és el de
la passió? Sí, això mateix. ... Per fi estreno la llibreta
vermella per escriure-hi el meu diari vermell.48

Per acabar, cal dir que la revolució tecnològica ha
proporcionat una nova forma de memorialisme, que es
transmet quan el paper és la pantalla, el bolígraf, el teclat
i el ratolí, quan no és necessari que cap editor s’ocupi de
l’edició és el bloc, que podem considerar una subespècie
del gènere del dietarisme, i que ha canviat els paràmetres
del que ens havíem acostumat a llegir i la manera com
fins ara ho havíem llegit.
Fins aquí, hem desenvolupat el gènere de la literatura que
fa de la pròpia vida de l’autor l’argument de l’obra, però
als diaris de Gemma Lienas la proposta, si bé parteix de
la diarística, en realitat, només és una excusa, ja que
s’articula un text narratiu en forma de diari, però el
personatge no és el jo de l’escriptora, només és un
protagonista que s’ha vinculat a un pretext, per tal de
desenvolupar un conjunt d’idees a partir d’aquest.
La Carlota és el fil de la trama dels diaris, és el suport de
tot el teixit argumental, és la directora de l’orquestra -de
batuta ferma i decidida-.
Des de la seva capacitat d’observació, des de la seva
constant dialèctica per a analitzar el món sorgeixen els
colors que defineixen els temes de cadascun dels textos.
Ara bé, l’autora no s’ha inventat aquesta estratègia,
d’altres comparteixen amb ella la visió crítica de la
48 Gemma Lienas: El diari vermell de la Carlota. Barcelona: Empúries,
2004, pàgs 12 i 23.
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societat en què vivim. D’altres també creuen que cal
educar els adolescents en valors i que els diaris en són
una excel·lent manera de fer-ho.
Durant els anys ’80, van editar llibres provinents de Gran
Bretanya que van tenir força èxit entre el públic d’EGB, el
primer de tots El diari d’un jove maniàtic de l’escriptor
Aidan Macfarlane i l’escriptora Ann Mcpherson. S’explica
històries sobre uns nens que es troben en la pubertat i la
manera que tenen de fer-li front.
En el diari del noi ens descobreix com va saber que era un
hipocondríac, els seus problemes amb l’acne i el tabac, la
seva obsessió pel sexe i moltes altres qüestions
relacionades amb l'amor, l'amistat i la salut.
La seva germana Susie, en canvi, escriu en el seu diari
sobre temes tan interessants com la sida, les drogues, les
dietes, l'anorèxia i la menstruació.
Van tenir conseqüències, com el Jo també soc una
maniàtica!, el Nou diari d’un jove maniàtic, he consultat
fonts en què es parla de 48 edicions en català, d’ençà que
s’inicia la publicació de la primera i més important de les
obres. Fou Bromera qui en va iniciar aquestes edicions,
traduïdes al català, per l’editorial de València. Aidan
Macfarlane és especialista en pediatria a Oxford i Ann
McPherson és doctora de medicina general i té una
àmplia experiència en el tracte amb els joves.49

49 www.biblioteca2ampamartisorolla.blogspot.com/2010/10/aidan-macfar
lane-i-ann-macpherson.html
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2.2. Els diaris: una summa de valors
Els dos diaris, que han estat l’objecte de la recerca, són un
mirall on es reflecteix la realitat del nostre món, de la
nostra societat. Com en la novel·la de l’escriptora
Atrapada al mirall, són com a paranys en què es pot
llegir tot d’històries sinistres que cal cridar amb força i als
quatre vents, no val amagar-se darrera de mentides,
ningú no pot justificar el dolor de cap ésser innocent.
Tampoc no es pot fer valor de la força.

2.2.1. Anàlisi aprofundida d’El diari lila
de la Carlota
El diari lila de la Carlota ens parla d’un seguit de temes
que esmentaré a continuació:
•

•

•
•
•

Els valors masculins: són el conjunt de
comportaments que han de seguir els homes per a
ser considerats com a tals.
La necessitat d’aplicar la regla d’inversió: es tracta
de col·locar a una dona o a un home en papers
intercanviables i imaginar a un home fent tasques
que quan les fa la dona són negatives.
L’ús del llenguatge: emprar un llenguatge
igualitari, sense masclisme.
La valoració de les dones a través del seu físic: s’ha
de valorar les dones com es valoren els homes.
La mirada masculina: la discriminació de les dones
pel fet de ser-ho.
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•
•
•

Els rols socials: el paper discriminador en les
tasques laborals i quotidianes.
El menyspreu cap a la dona: el paternalisme i la
marginació que cal abolir.
El sexe, les relacions i els sentiments: la igualtat
com a llum per a l’esperança.

Aquest reguitzell de temes es connecta amb la presència
del masclisme en la societat actual.
Amb tot un seguit d’exemples de la vida quotidiana es
palesa la força d’aquest comportament en dones, perquè
també n’hi ha de masclistes, per educació i tradició, i
homes, i que de vegades no són gens conscients d’aquesta
subordinació discriminatòria de les dones. Hem dit dones
perquè en algunes ocasions les veiem conformistes en
rols que no són gens igualitaris i que malbaraten el camí
avançat per les feministes des del segle XIX
-sufragistes-50 en drets civils: el dret de vot, el dret de la
maternitat, el dret de casar-se per amor, el dret a
l’herència i d’altres.
Per aquestes claudicacions, el camí cap a la igualtat s’ha
vist interromput. La dona com a objecte i com a
complement, en molts casos, es qüestiona el seu lloc dins
la societat; en són bons exemples el paper que se’ls atorga
en programes de televisió: galdós, supeditat, maternal o
de goig envers els homes i, alhora, en relació amb les
dones que les veuen i que les empren com a models vitals;
d’altra banda, també podem afegir el problema de
l’explotació sexual,que es passa de mà en mà sense que
50 Moviment partidari del sufragi femení nascut de la Revolució Francesa i
d'amplíssima difusió a Anglaterra i els Estats Units a partir de la segona
meitat del segle xix.
81

ningú no prengui una decisió valenta i decidida i així
veiem com proliferen els anuncis de contactes en premsa
seriosa de tot signe ideològic; també veiem idees
interessades de perpetuar aquest estigma: que si ho fan és
perquè volen, que no totes pateixen dolor, que són molt
poques, que de les carreteres no cal treure-les, que no es
pot regular, dignificar, donar-los un sou( i això que diuen
que és l’ofici més vell del món!), i bé, una altra bajanada
que cau sobre la consciència de les dones, sempre amb el
pecat original a sobre de les seves costelles, sortides de la
costella d’Adam.
La novel·la lila s’articula al voltant de diferents blocs, més
amunt esmentats, que tots ells es relacionen amb la
discriminació social que pateixen les dones, a l’ordre de
l’esquema argumental s’afegeix tot un seguit d’estratègies
complementàries que arrodoneixen
la tesi i que
impliquen la protagonista i el seu entorn. Envers la
recerca d’idees i impressions de menyspreu cap a les
dones
Aquest diari comprèn des del dia 8 de desembre fins al 9
de febrer.
És el primer que fa la Carlota i per tant ella quan rep el
regal dels seus catorze anys, que li ha fet l’àvia del seu
pare, la Isabel, queda sorpresa i bastant fastiguejada.
Creu que és una horterada i que les èpoques han canviat.
Més tard, l’àvia Anna entra a l’habitació de la Carlota i li
proposa que utilitzi el diari, tot i que al principi la idea li
sembla una bajanada al final acaba contemplant la
possibilitat de fer-ho. L’Anna li proposa fer-lo sobre
feminisme i així poder escriure totes les situacions
masclistes de la vida pública i privada. També li explica
que el color lila és el símbol del feminisme i li diu que
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aquest color es va agafar en honor d’unes dones que per
defensar els seus drets van morir cremades en una fàbrica
dels Estats Units d’Amèrica mentre cosien teles de color
lila.51
Més tard li precisa que el masclisme no està superat i per
tant el feminisme no està passat de moda.
Al cap d’una estona entra en Marc a l’habitació amb un
ratolí blanc, l’àvia sent esgarrifança i en surt, en canvi la
Carlota i en Marc es queden bocabadats mirant-lo.
El dia nou de febrer els dos germans discuteixen sobre
quin nom posar-li al ratolí, com que no saben quin gènere
té acaben per dir-li en/la Plaf. (L’ús del llenguatge).
El dia dotze la Carlota es troba amb la primera situació de
masclisme quan l’entrenador de gimnàstica li diu a un noi
que no sap saltar al plint que s’aixequi, que és una nena!
La Carlota es pregunta si això pot ésser una situació de
masclisme. (Els valors masculins).
L’endemà, l’àvia confirma a la Carlota que la situació que
ha viscut és masclista. Ella li comenta que per detectar-ho
s’ha de posar unes ulleres liles i així podrà distingir quan
una situació és masclista.
El dia 14 de desembre en Marc i la Carlota engalanen
l’arbre de Nadal ja que la data és propera. Mentre la
Carlota veu la televisió observa un home vestit amb força
elegància i una noia lleugera de roba que l’únic que fa és
repetir un número de telèfon com si semblés beneita. Una
trucada de la Mireia, la seva millor amiga fa que es posi al
telèfon sense deixar de preguntar-se si la situació viscuda
és de discriminació.(La valoració de les dones a través del
seu físic).
51 La fàbrica es trobava a Nova York, l’empresari li va calar foc quan les
treballadores s’hi van tancar per defensar la vaga i els seus drets laborals.
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La Carlota, el dia quinze, parla amb l’àvia i ella li explica
un sistema per detectar el masclisme, s’anomena la
regla d’inversió, és a dir, cal donar-li la volta a la
situació, allà on hi ha un home, posar-hi la dona i a
l’inrevés. Més tard en/la Plaf ha desaparegut. El dia 16 de
desembre la Carlota mentre busca en/la Plaf puja a casa
de la seva veïna Laura i li pregunta què en pensa del
masclisme i el feminisme. La resposta d’ella és bastant
sorprenent ja que li diu que ja no hi ha masclisme a la
societat i que les feministes són unes pesades que estan
passades de moda. (Menyspreu cap a la dona).
Més tard la Carlota pregunta a la Lola, una altra veïna,
què en pensa del masclisme i ella expressa una postura
totalment radical, no hi veu cap possibilitat d’entesa amb
els homes, cap dona no ha d’abaixar mai la guàrdia, no
s’ha de dialogar, en cap cas no s’ha de recular, l’àvia de la
Carlota no hi està d’acord ja que diu que els homes han
d’aprendre característiques de les dones, com la tendresa,
i les dones característiques dels homes , com la presa de
decisions,que segons diuen els són tradicionals.
El dia 18, la Carlota es troba la Laura i ella li diu que ha
baixat a comprar perquè la seva mare no podia, la Carlota
li pregunta per què no hi podia anar el seu germà, i li
respon que ell no en té pràctica i ha d’estudiar, una altra
situació de masclisme en la vida quotidiana. (Els rols
socials).
Dos conceptes més apareixeran més tard, l’alienació que
significa que les pròpies dones no s’adonen de les
situacions de discriminació que pateixen i això és originat
per la societat patriarcal que considera el masculí
superior a allò que és femení.
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El dia 19 trobem una situació curiosa en què molts cops
el masculí plural no se sap si va referit a nois i noies o tan
sols a nois, per això s’ha d’intentar sempre emprar el
gènere neutre o pel contrari utilitzar el masculí i el
femení. Per exemple parlar de criatures, referit a nens i
nenes; joves, per nois i noies o alumnat pels alumnes i les
alumnes. (L’ús del llenguatge).
El 21 de desembre, la Carlota va a la carnisseria i es troba
immersa en una situació de masclisme ja que hi ha tres
dones per davant d’ella i de sobte entra un home i la
carnissera l’atén primer. (El menyspreu cap a la dona).
La qüestió cabdal sobre què en pensa del feminisme li
arriba al pare el dia 22 de desembre, respon amb
convicció que és un avenç i que la igualtat entre els dos
sexes és fonamental, però mentre sopen les coses
s’emboliquen i descobreix una nova vessant del pare que
li és desconeguda; es queixa que les secretàries de
l’empresa estiguin embarassades, valora que siguin
boniques, davant d’aquest descobriment la Carlota truca
a l’àvia i totes dues conclouen que el món laboral és
complex per a les dones i discriminador. (Els rols socials i
la mirada masculina).
El dia següent, el diari informa que la patronal
madrilenya vol que la dona pagui la baixa de maternitat,
s’estableix una conversa amb l’àvia sobre el treball
productiu i el reproductiu, i si les dones fessin pagar una
quota als homes pels beneficis que trauran en un futur
dels fills que elles pariran? Mentrestant la rateta continua
desapareguda i la mare s’empipa perquè n’ha
desaparegut un fuet i no entén què passa, ningú no l’ha
agafat.
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Ja som a Nadal, 24 de desembre. A casa de l’àvia Anna,
estableixen debats sobre el sexe de la nena que ha de
néixer, sort que n’és la segona del matrimoni, perquè així
sempre és millor. Tot seguit l’àvia contraataca i explica
que és una posició tradicional: els fills transmeten el
cognom patern, continuaven l’ofici, no els calia la dot...,
afegeix que en alguns llocs de la terra, si naixia una nena
la mataven, o li dedicaven poca atenció, fins que acabava
morint. L’argument és tan punyent que la Carlota es
regira i crida: Injustícia! Revoltem-nos!
L’àvia Isabel li recrimina el xiscle i li etziba que les nenes
han de parlar fluixet.
Per acabar, en preguntar a la tieta Mercè què li sembla el
feminisme respon: “Són com homenots, lletges, grasses,
poc femenines, manaires... A més, qui les vol escoltar?
Estan passades de moda.” pàg. 42 (El menyspreu cap a la
dona).
El dia següent, troben la rateta sota la rentadora, que s’ha
espatllat, ha tingut criatures, ara ja se sap qui es menjava
els embotits. més tard l’àvia, per mitjà d’un correu
electrònic, completa la informació del dia anterior amb
dades estadístiques: entre 60 i 100 milions de nenes han
desaparegut del món, sobretot al sud-oest asiàtic. Sense
paraules.
L’endemà, diada de Sant Esteve, li comenta a l’àvia que
escriurà el diari lila, que cal fer-ho perquè hi ha massa
situacions de discriminació que no es coneixen o
s’amaguen amb tota la mala fe, també li caldrà posar les
ulleres lila. Ella li diu que trametrà informació, ja que rep
cartes de nenes d’altres països, a través d’una
organització no governamental. En un missatge li cita un
llibre anglès on unes nenes i nens van escriure cartes a
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Déu, d’entre elles, en una, una nena petita li diu que
encara que sigui noi, si us plau, que intenti ser just.
Segueixen els correus de l’àvia i l’intent de col·locar les
ratetes entre el veïnat, tal vegada hi hagi algun
paral·lelisme de la dificultat de ser ratetes i dones? Al
missatge s’explica la discriminació de les nenes a la Xina,
de la qual ja n’havíem parlat, però ara al·ludint a
l’obligació de casar-se amb un home més gran, per
diners. Com pot ser després de la revolució de Mao Tsé
Tung?52 El dia 29 encara continua amb la caparra de la
nena xinesa i té un malson, es desperta tot recordant que
estava casada amb l’oncle Carles, el marit de la tieta
Mercè, que té més de trenta anys i que ho farà amb una
noia de 14. La Carlota anirà a ca la Lola a portar la gatada,
aquesta les accepta totes i li fa el seu regal de Nadal: un
full de paper que conté la paraula Dona al diccionari de
sinònims:
Dona
Noia
Nena
Mare
Esposa
Vídua
Prostituta

52 Polític xinès, fundador del Partit Comunista Xinès i de la República
Popular de la Xina, (1949) encapçalà una revolució de to marxista-leninista,
que més tard esdevingué maoista. www.biografiasyvidas.com/
biografia/m/mao.htm
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Totes elles relacionades amb la seva relació amb els
homes. A més hi ha tipologies de dones que no encaixen
dins dels valors masculins:
• Dona homenenca, viril o sense gràcia: virago,
valquíria,amazona, gallimarsot.
• Dona viciosa, de mala vida sense ser prostituta:
bacant, messalina, marfanta, marcolfa, donota.
• Dona de gran bellesa: deessa, divinitat, sirena,
Venus, beutat.
En relació als homes, el diccionari de sinònims no els fixa
en relació a l’aspecte físic o a la seva activitat sexual. (La
mirada masculina).
El dia 30 arriba la tieta Octàvia, que viu a París i és
escriptora, alter ego de l’autora dels diaris de la Carlota
-Gemma Lienas-, la neboda creu que a França ja s’ha
superat el masclisme, aviat ella la informarà que ben al
contrari hi ha masclisme i masclistes a la vida de cada
dia, el llenguatge és molt masclista: madame le docteur.
El 31 de desembre arriben els oncles a veure la tieta
Octàvia, es parla del nom de la nena, diuen que li posaran
Montserrateta, en demanar com es diu el nen, tots dos
alhora diuen: Ramon. Quan marxen la neboda ho
comenta amb la tieta, conclouen que el llenguatge
condiciona la manera de veure la realitat, la nena amb
aquell diminutiu se sentirà poqueta cosa, desvalguda
fràgil..., finalment rebla, inferior. (L’ús del llenguatge).
Passen més dies i se segueixen les mostres de
discriminació, el cirurgià de guàrdia que és la mare del
noi que ha de ser operat, l’empresa tecnològica que cerca
un becari, i que després exclou la Laura per raó de sexe, la
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confusió amb el nom de la tieta Octàvia que a França es
diu Ros de cognom, el del seu marit, com pot ser això a
França? El país de la llibertat, igualtat i fraternitat...pas
fonamental en els drets de l’home, de nou les ulleres lila.
A tot això el dia 3 de gener mor la Plaf i el Marc plora,
l’àvia Isabel li retreu, tot dient-li que els nois no ploren.
La mare no hi està d’acord i comenta que el dolor no es
pot quedar a dins ja que es converteix en ràbia, que és
molt pitjor.
L’endemà, la tieta Octàvia torna a París i es fa
l’enterrament de la Plaf.
Arriba un correu de l’àvia amb una carta d’una nena,
l’Efua, que viu a Somàlia, explica la tristesa del seu futur,
moltes nenes d’Àfrica sofreixen l’ablació del clítoris, els
mots són esfereïdors, per acabar expressa que voldria ser
petita per sempre més. El pare de la Carlota llegeix la
carta i no troba bé ni el contingut, ni la funció que hi té.
El dia de Reis dinaran a ca l’àvia Anna, el pare no triga ni
un segon a engaltar-li l’horror de la carta i la poca
conveniència de la mateixa. Llavors, l’àvia li respon que
millor posar-s’hi una bena als ulls: mirar telenotícies
amb imatges de criatures ferides, assassinades, de morts
a les platges que volien sortir de la pobresa per recuperar
la dignitat, sembla que el pare calla i s’adona que té raó.
La tarda els porta a casa de l’àvia Isabel, el regal del
Ramon, una nina de drap provoca la desorientació dels
pares, que li han comprat una pistola i una moto, no
creuen que sigui bona la idea perquè els nens no juguen
amb nines, ni tenen por a la nit, per tant no cal que
dormin acompanyats, no poden tornar-se marietes...; de
mala manera, li prenen la nina i el fan plorar. Les
situacions masclistes se succeeixen: la Carlota creix
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massa, la Lluïsa li recrimina com si en tingués la culpa.
(El menyspreu cap a la dona).
També s’aplica (la regla d’inversió) quan es comenta que
els homes es casen amb dones molt més joves
històricament, però un dona en companyia d’un home
més jove provoca comentaris irònics i és rebutjable
socialment.
Les vacances de Nadal s’acaben (7 de gener), la Carlota
troba un missatge de l’àvia amb tot de citacions
masclistes que es comenten soles i de les quals en parlarà
a l’apartat corresponent, en elles es corrobora que la
dominació masculina existeix. El Marc sap per fi, per
boca de sa germana, que escriu un diari lila contra la
discriminació de les dones, li explica exemples d’aquesta
que li ha tramès la tieta de París: congrés de Ciència i
dones, entre el públic 100 dones i dos homes; Curs de
literatura universal amb deu obres escrites per dones, els
homes responen que no són representatives. (Els rols
socials).
El Marc vol ajudar-la i ella li explica que li caldrà posar-se
les ulleres lila. Tot seguit es viu una nova situació de
masclisme, el massatgista de la mare de la Laura, la
Cinta, li ha dit força bestieses: no la pot deixar com
Clàudia Shiffer, perquè no pot fer miracles, que ja li
agradaria guanyar-se la vida amb el seu cos... Ella li ha
respost que tampoc ell no és di Caprio (regla de la
inversió).
Més tard, el Marc descobreix a la televisió un anunci
masclista, la Nina Fifina, que s’aprima per un mecanisme
i es torna anorèctica, li envien junts un missatge a l’àvia,
ella els respon que facin una prova, que baixin al quiosc i
vegin les dones de les revistes de dones i les comparin
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amb les dones de la seva família, com podran veure no
són top models, difondre aquests model és violència
contra les dones. (La valoració de les dones a través del
seu físic)
Arriba la Laura, la qual explica el masclisme del món
acadèmic universitari: el nombre de rectores és mínim,
també hi ha més catedràtics; el mateix passa a l’empresa
privada on gairebé no hi ha directores generals, però sí
moltes secretàries. Finalment, els dos germans li diuen a
la Laura que escriuen el diari lila, ella vol participar en la
confecció del mateix per tal d’incorporar-hi les seves
experiències de dona i de discriminada.
El retorn a les classes després de les vacances ja és un fet,
la Carlota es retroba amb la Mireia, que continua sent la
seva gran i millor amiga. A l’institut ha arribat un alumne
nou, en Marcel, a qui la Carlota troba interessant, li
explica a l’amiga que vol formar una xarxa de solidaritat
entre les noies, per tal que ningú no els imposi models
que atemptin contra la seva dignitat. Creu que s’ha de fer
servir Internet i que cal arribar a nois i a noies. Aquest
mateix dia la Carlota decideix crear l’ACEMI -Associació
Contra Els Models Imposats.
El primer de tot serà contactar amb la gent de classe a qui
trametran el darrer missatge de l’àvia:
Dibuix d’un home calb i d’una dona grassona. a sota de
l’home, una frase:
—“Què fas sense cabells? Vinga, fes que et surtin cabells!”
Sota la dona, una altra:
—“Ei! A veure si t’aprimes, que estàs feta una vaca.
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És tan ROTUNDAMENT IMPOSSIBLE que a una
persona calba li tornin a sortir cabells com que una
persona de constitució forta es torni prima...”.
Decideixen de reunir-se amb tothom que hi estigui
d’acord i fixar la primera reunió de l’Associació per al dia
26 de gener, dissabte.
El dia dinou, la Lola, una amiga de la mare, li torna una
faldilla que ha emprat per Cap d’Any, ho troba estrany
perquè no es depila, ni es tenyeix per raons ideològiques,
això la pertorba perquè no sap si li interessa ser una noia
lila si no pot ser una mica presumida. Al dia següent,
l’àvia la salva dels dubtes, li aclareix que aquesta actitud
no té a veure amb el feminisme sinó que amb opcions
personals, malgrat tot li recomana que no ocupi gaires
neurones amb aquestes qüestions.
El 13 de gener, diumenge, la casa és envaïda pels amics
del pare, de cop i volta comencen a parlar de les dones
com a objectes, que si la nova secretària és grassa com
una foca, que si la final de dobles, naturalment, és
masculina, per això som diumenge, el dia principal del
torneig. (La valoració de les dones a través del seu físic)
(La mirada masculina).
L’efecte de l’ACEMI comença a funcionar, els nens
passen, diuen que no va amb ells; es troben a classe el dia
de lectura, en Jordi es queixa que la novel·la és de nenes,
la seva tutora no comprèn per què, ell argumenta que a
les nenes els passen coses cursis. La Comas, que és la
tutora, després del debat no aconsegueix treure’ls de
l’atzucac. (La mirada masculina). Ho deforma tot (pàg.
111)53.
53 Gemma Lienas: El diari lila de la Carlota. Barcelona. Editorial Empúries,
2001.
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De nou missatge de l’àvia, dades estadístiques:
El 50% de les persones del món són dones, però
d’elles el 70% són pobres; el 65%, analfabetes,
totes juntes realitzen el 53% de les tasques de la
terra. Guanyen entre un 20% i un 50% menys que
els homes. Les dones ocupen el 6% de llocs
ministerials de la terra.
Aquest missatge sembla definitiu per a confirmar el tracte
discriminatori contra les dones.
La Carlota no té diners per fer un regal a la Mireia, la
mare li proposa que li pot fer un estoig d’arpillera, de
primer no creu que pugui fer-lo, però la mare l’ajuda i
pensa que se’n sortiran, alhora, li diu si li interessen
mirades masculines per al diari lila, respon que sí.
Al diari diu: “Localitzats en un camió dotze magrebins,
entre els quals quatre dones” (pàg. 113) (La mirada
masculina).
Els / les periodistes reforcen amb les seves notícies la
discriminació des del llenguatge. Una notícia més,
descobert el cadàver d’un nen, la mare cridava histèrica,
mai no s’hauria dit això del pare. I ara un crític musical,
de dues dones -una pianista i una soprano- en diu: dues
rosses que treien l’alè!
L’endemà retroba el Marcel de qui la Carlota s’ha fet molt
amiga i li proposa de fer-li un pastís com a regal
d’aniversari per a la Mireia, van junts a casa d’ells i fan
boletes de xocolata, en companyia de les seves germanes i
no passa res més.
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L’àvia tramet un nou missatge amb una carta d’una de les
nenes del món, de primer hi afegeix idees de la seva
collita: noies sacrificades a dracs per salvar els pobles;
bruixes, cremades a la foguera; nenes mutilades que no
gaudiran del sexe; psiquiatres que parlen de l’enveja de
penis.
La carta l’escriu Nea, de Somàlia, parla de la sida i de
com aquesta malaltia es transmet a les noies verges, ja
que els homes creuen que si tenen relacions amb elles no
s’infectaran. ( El sexe, les relacions, els sentiments).
De sobte, ja és el dia de la festa d’aniversari de la Mireia,
el seu pare li retreu com va vestida, que va molt
provocativa, acaben la conversa acceptant tots que la
provocació depèn dels ulls que miren. La pressió sobre el
físic de les noies ha fet que s’hagin apuntat totes a la
reunió, i també en Dani.
El dia 20 de gener a casa de la Lola, la Carlota viu una
experiència que la fa pensar, aquesta no vol cuinar el
dinar del seu fill perquè aquesta tasca la fa el seu marit,
així doncs, caldrà que s’esperi el temps que trigui
d’arribar el seu pare. La Carlota explica la decisió de la
Lola a les dones de la família, elles creuen que no cal
portar-ho a extrems tan resolutius; també és bonic fer
quelcom per a la gent que t’estimes.
La Carlota li pregunta a l’àvia si ha d’esperar que el noi li
digui que li agrada o pot prendre la iniciativa, ella li
respon que cal que ho faci sense tenir cap recança. (Els
rols socials).
La trobada amb la Laura referma els comportaments
masclistes a la feina: com ha de recollir o desar carpetes a
l’arxiu, davant del qual s’ha d’ajupir, de manera que el
professor li pot observar el cul.
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El dia 24 de gener la Carlota se sent meravellosa, per fi li
ha dit al Marcel que li agrada i que si voldria sortir amb
ella, la resposta ha estat positiva i ara ella li diu al seu
germà, que li diu a la mare.
La tutora li diu que és molt bo que surti amb el Marcel,
però que ha de preservar parcel·les, sobretot, l’estudi, i li
caldrà temps per a moltes coses: amor, estudi, feina,
diversions...
Li recorda que no pot privar-se les persones de l’educació,
que ofereix més oportunitats per ser lliures i pensar pel
seu compte, comenta les paraules de la tutora amb l’àvia,
li respon que són un bon consell.
Arriba una carta de l’àvia, d’una nena de Kabul, la Rahila,
que explica com sa mare no pot sortir de casa sola, si no
ho fa amb el chandri —com el burka—; narra la por que
sent que mori el pare perquè treballa per a tots, ja que si
faltés ell, ella no podria sortir a treballar.
El dia 26 de gener se celebra la reunió de l’ACEMI,
finalment onze noies i set nois, en decideixen els estatuts,
el fonament de tots serà acabar amb els rols masclistes,
decideixen fer accions puntuals que estenguin el
pensament de l’Associació i posar-se un llaç lila a la
solapa per demostrar qui són i quina és la seva lluita.
El Marc escriu els estatuts de l’ACEMI. El dia 28 de
gener, en Marcel es mostra picat, troba que la Carlota és
massa protagonista, que li fa poc cas, li respon que vol
estar amb ell però també fer bé les coses de l’Associació.
Queden de trobar-se diumenge al matí a casa d’ell.
Els dies següents se succeeixen més exemples de
comportaments masclistes que s’apunten al diari lila. A
classe es fa un gran enrenou quan tots els/les de
l’Associació arriben disfressats per a trencar amb els rols
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tradicionals, la tutora vol saber què passa, li explica tot la
Carlota i li sembla una idea excel·lent.
Com que ha quedat amb Marcel va a casa seva però tot
surt malament, li fica la mà sota el jersei i ella l’atura:
"Nena, sí que ets antiquada. No m’ho pensava..."
“I tu, idiota”, em dic, jo. (pàg. 147)
La Carlota explicarà què ha passat a la seva mare que li
diu que no hi ha regles universals en qüestions de sexe,
l’única és que cadascú ha d’anar al seu ritme, que el dia
que li vingui de gust ho veurà clar.
El dia 4 de febrer passen dues coses importants a l’escola.
La Laia li demana si vol exposar la seva recerca del diari
lila i, la segona, el Marcel li demana excuses pel que va
passar. Els dies següents segueixen exemples de mirada
masculina, de violència contra les dones. Mor una dona a
l’hospital de la Vall d’Hebron cremada per l’home amb
qui mantenia relacions sentimentals. D’això, l’àvia
comenta que la violència és un recurs per “educar” les
dones, per fer-les llaurar dret. També diu que els
maltractadors no són malats mentals, si ho fossin serien
agressors de més gent, que cal molta educació i un canvi
de models socials.
Una cosa nova és que la Carlota li tramet el diari a la tieta
Octàvia, mentre la Carlota assaja la xerrada del dia 8
davant del seu germà, quan arriba el dia tot surt rodó,
malgrat els nervis inicials. La tutora vol fer un mural amb
els valors del diari lila, a més d’un concurs d’experiències
entre totes les classes per promoure la igualtat entre
homes i dones.
La Carlota surt de l’escola amb el Marcel, que la convida a
casa d’ell un altre cop, un altre diumenge.
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L’ACEMI segueix endavant, el dia 9 de febrer decideix
contactar amb d’altres escoles de Catalunya perquè els
enviïn situacions per poder escriure El diari lila de les
escoles.
La tieta li respon que reescriurà el seu diari i el
presentarà a la seva editorial, per tal que li publiquin,
aquí apareix l’adreça electrònica de l’autora:
glienas@telefonica.net.
La mare li recorda la definició de sentimental per tal com
en iniciar la novel·la i el diari havia manifestat que no
estava per a noses sentimentals, quan ella li diu que no
compti amb ella diumenge al matí, perquè serà amb el
Marcel.

2.2.2 Anàlisi aprofundida d’El diari blau
de la Carlota
Aquest diari porta com a divisa el color blau, la Carlota
creu que és el color més adient, perquè blaus són el cel, el
mar i la llibertat. El dedica al conjunt de la gent que
pateix la violència dels que es consideren els forts: a les
dones, als nens, als adolescents, en definitiva, a tothom
que es titlli de feble.
A part dels agraïments i les dues citacions, que més
endavant esmentarem, va precedit per una introducció on
l’escriptora n’explica els motius pels quals ha de
continuar la tasca dels diaris.
D’El diari vermell de la Carlota, que el precedeix, diu que
s’imposa sol, perquè la sexualitat no pot enllestir-se amb
tres o quatre pàgines; a més, considera que li cal el
contrapunt del sexe masculí. És així com se li acut la idea
que l’Andreu Martín i el Jaume Ribera participin en
l’escriptura d’una novel·la que reflectirà la sexualitat dels
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nois, als quals posaran en relació amb els personatges
d’El diari vermell de la Carlota. Aquesta història es dirà
El diari vermell de Flanagan.
El diari blau, que segueix els anteriors sobre els sexes, es
dedicarà a denunciar la violència de gènere, i la violència
contra els febles ( nens i adolescents). Es publica el 2006,
i com als altres diaris no hi figura l’any en cap moment,
només es produeixen anotacions del dia i el mes, però
sense continuïtat, ja que la protagonista no l’escriu cada
dia, sinó quan li convé o té quelcom que li cal anotar o
desenvolupar.
Al final del pròleg, Gemma Lienas assimila la violència
infantil, l’escolar i la de gènere perquè totes elles tenen
mecanismes similars, actuen sobre éssers que no es
defensen i que accepten l’autoritarisme sense rebel·lar-se.
Un altre aspecte que cal destacar és que els testimonis
són reals i actuals, i que només ha modificat el nom de les
persones i aquelles qüestions que permetrien identificarles.
Per acabar, s’informa de les pàgines web que li han servit
per a la documentació més destacable.
Després del pròleg, la història comença.
Ens assabentem que som al mes de setembre, quan la
Carlota es retroba amb les amigues de l’escola. Dels llavis
de la Carlota surt que no es vol embolicar durant aquell
curs amb nois, que ja en va tenir prou amb el Flanagan i
en Koert, del llibre anterior, que ara ha decidit de
descansar, es declara, segons les seves paraules “en
vacances sentimentals “54.

54 El diari blau de la Carlota, pàg.16.
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En arribar a casa, veu a la televisió unes notícies
esgarrifoses: entre dissabte i diumenge han mort tres
dones per la violència de les seves parelles, la
presentadora parla de violència domèstica i la mare se
sufoca i diu: de gènere. La violència envaeix les notícies,
els morts d’Irak, els efectes col·laterals; l’huracà Katrina
als EUA, els afectats, els negres; a París, es cremen hotels
on s’allotgen immigrants, 12 morts; cap francès, ni ric ni
blanc.
Tot seguit la mare els explica per què s’ha de dir violència
de gènere, diu que abasta el conjunt de la ciutadania, és
una qüestió pública. No és una violència per raó del sexe,
però sí ho és pel gènere; la dona és sotmesa en tant que
dona, des de temps reculats i per l’autoritarisme del
poder patriarcal. Per acabar, la mare conclou l’explicació
blasmant el llenguatge periodístic i explica que la paraula
FAMÍLIA ve de famulus ( mot llatí) que vol dir esclau, per
tant, sotmès a l’autoritat del pater familias.
Tot seguit, la Carlota i el seu germà comenten que ells no
coneixen dones maltractades, la mare els respon que
segons les estadístiques aquesta xifra oscil·la entre el 10%
i el 30%, llavors s’adonen que a les seves classes deu
haver-hi gent invisible que pateix aquest tipus de
violència.
L’endemà, la Carlota ho comenta tot amb la Candela, la
seva tutora. Aquesta es queda pensativa mentre en
parlen. De sobte, ambdues tenen una idea; la Carlota veu
clar que ha d’escriure un nou diari: el blau; i la Candela,
que el seu treball de recerca cal fer-lo sobre la violència
de gènere.
Més tard, la Carlota ho comenta amb la Mireia, la Berta i
l’Elisenda, ho troben molt encertat i escaient, li diuen que
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l’ajudaran, que no coneixen gent maltractada, ni han
estat mai maltractades, però que li arxivaran notícies. La
Carlota els diu que cal observar les coses amb molta
perseverança, ja que es poden descobrir casos que són
ben a la vora.
El diari comença el dia 19 de setembre, la Carlota a l’hora
de dinar aprofita per comprar el diari de color blau que
necessita, quan torna veu clar que la seva amiga Mireia té
un pretendent, un noi anomenat Cèsar, que possiblement
és qui li ha tramès uns anònims.
El dia 21 de setembre, la tieta Octàvia parla per telèfon
amb la Carlota, que enguany viu amb la mare, en
companyia del seu germà Marc, els pares ja s’han separat.
En acabar de parlar, la mare li passa el telèfon a la filla i
aquesta li explica els plans per al curs que acaba de
començar, la tieta li dóna bones idees i li fa pensar en
coses que haurà d’analitzar per tal de fer un bon treball.
L’endemà, de nou, l’Octàvia li envia un missatge, amb un
conte ( els déus van castigar els humans i els van prendre
la saviesa, que es troba en l’inconscient, amb la intuïció) i
la primera regla d’Or. Després d’aquesta en vindran
quatre més que tot seguit citaré:55
1. Regla d’Or 1 de les relacions: “Quan coneguis una
persona, no menyspreïs la teva intuïció. Tingues
en compte els missatge que t’envia.”
2. Regla d’Or 2 de les relacions: “Si una persona et fa
patir: allunya-te’n; ni et convé ni et mereix.”
3. Regla d’Or 3 de les relacions:“Cal anar amb
compte amb els amics i les amigues que tries: n’hi
55 Les regles d’Or es troben a les pàgines següents: 34, 62, 129, 135 i 191 de
El diari blau de la Carlota.
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ha que et poden arrossegar a fer allò que tu no
faries mai.”
4. Regla d’Or 4 de les relacions: “No et refiïs de cap
persona que et faci sentir culpable.”
5. Regla d’Or 5 de les relacions: “Un cop hagis
decidit de trencar una relació sentimental que no
t’interessa, comunica-ho a l’altre una sola vegada i,
després, sigues consistent. Si reps 10 SMS i no
contestes els 9 primers, però contestes el que fa 10,
estàs encoratjant l’altre a continuar.”
De la lectura detinguda de les regles d’Or es pot deduir
que cal fer cas de la intuïció en tot moment, i que no s’ha
d’acceptar cap mena de principi d’autoritat que no sigui el
propi, podríem dir que s’ha de ser inflexible davant
d’imposicions externes i que cal guiar-se per unes
conviccions fermes i insubornables.
El 23 de setembre, l’àvia Anna va a sopar a casa de la
Carlota i li explica les novetats, troba molt encertada la
iniciativa que emprendrà, i ella i la mare recorden quan
es va produir la visibilitat d’aquestes violències que
constituiran la base del nostre treball; parlen d’Ana
Orantes (1997), cremada viva pel marit després de
denunciar-lo en un programa de televisió; de Jokin, un
adolescent que es va suïcidar (2004) en llançar-se de la
muralla del seu poble, perquè no podia suportar
l’assetjament escolar que patia.
A partir d’aquesta reflexió, la Carlota escriu la primera
nota per al treball de recerca, reflexiona sobre el poder i
l’abús dels dominadors.
El dia de la Mercè, 24 de setembre, xerra amb el Marc,
aquest li fa aportacions sobre la doble moral dels poders
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religiosos, el Vaticà, no vol lliurar un criminal de guerra
croat, al Tribunal Penal Internacional; mentre que en una
conferència Mundial sobre la dona, en què es parla de
salut reproductiva, va fer retirar el terme esmentat,
perquè un dels aspectes que s’havien de tractar era els
anticonceptius i la planificació dels embarassos. Per al
que volen són Estat, per al que no els convé, no, diu la
Carlota. També s’interessen pels termes agressivitat i
violència, ella incorpora una nota nova.
El 25 de setembre recerca dins els webs, que queden
incloses a favorits, és llavors quan troba un bloc que es
diu Memòries de Gregor Samsa, del qual s’explica amb
deteniment la història d’assetjament sofert per ell mateix
i que el fa sentir l’escarabat més miserable. Aquesta
descoberta porta la noia a contactar amb ell i oferir-li
ajuda per alliberar-lo de l’esclavatge a què es troba
sotmès. El llibre acaba amb la resolució del cas i la
descoberta de la identitat del noi que fins aleshores
s’havia mantingut anònima. Hi troba tres documents:
Gregor Samsa 1, Gregor Samsa 00, Gregor Samsa 0.
Les recerques continuen i l’endemà es dirigeix al
Departament de Ciències, on un amic de la seva mare, li
dóna dos DVD, un llibre i molta informació que queda
recollida en molts fulls d’apunts per a estudiar i
aprofundir. De camí a casa se li uneixen dues amigues per
ajudar-la, la Berta i l’Elisenda, la Berta no hi va, llavors
comenten entre elles que el Cèsar no la deixa ni a sol ni a
serena.
Quan veuen els DVD, comprenen la diferència entre
agressivitat i violència, la darrera és humana;
malauradament comproven com aquesta és evident en
pel·lícules, en jocs d’ordinador, en consoles; s’acaba
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afirmant que moltes vegades és fruit de la cultura:
homòfoba, de gènere, racista... De l’agressivitat es diu que
és innata dels éssers vius, que de vegades pot ser un
mecanisme de defensa, que manté vives les espècies
perquè la lluita amb d’altres podria fer-les desaparèixer;
pel contrari, la violència s’aprèn, és quasi un bé de
consum que en una societat competitiva s’avalua a l’alça.
La trucada de la Mireia cap al tard li fa pensar que la seva
amiga no es troba en bones mans, la fa desconfiar d’ell, és
massa insistent i ella té dubtes clars que ella, la seva
amiga, hagués hagut de resoldre si hagués llegit amb
atenció la regla d’Or 1 de les relacions: la intuïció és
fonamental. L’0ctàvia li deixa al dia següent un missatge
sobre idees progressistes i idees tradicionals, amb un test
per mesurar l’estat de la qüestió, com ha de ser un home i
una dona respecte de les relacions; podrà emprar-lo amb
les seves amistats, les quals ben aviat se’n faran ressò i
serà objecte de controvèrsia entre ells i elles.
La història sentimental de la Mireia i el Cèsar comença a
ser fonamental per al diari, des d’aquest moment sortirà
constantment fins que es resolgui l’entrellat. Ell es fa
l’heroi davant d’ella quan un lladre pretén robar-li la
bossa, l’enxampa i la recupera, i la noia cau retuda als
seus peus, com si es tractés d’una pel·lícula de cinema.
Més endavant, el Cèsar li recomana que deixi el bàsquet
que és poc femení, que li deixa poc temps per a veure’s,
ella ho accepta. Més endavant la separa dels seus amics i
de les seves amigues, la ridiculitza per la seva manera de
vestir, és una gelosia malaltissa. Passen els dies i cada dia
la veuen menys. Un altre dia al bar on es troben, li fa una
nova escenificació de la gelosia i la destrueix davant dels
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seus amics. La Carlota decideix parlar amb ella encara
que l’engegui a pastar fang.
Un altre dia que dinen juntes, la Mireia li explica que no li
deixa portar la foto d’un amic a l’agenda, que escorcolla
les seves coses, ella li deixa caure que és un maltractador,
ella ho rebat.
Pel novembre, en Narcís convida la colla a la festa del seu
aniversari, la Mireia i el Cèsar hi van també, en un
moment donat la noia balla amb el Marcel, de cop
comença una baralla al mig de la pista de ball, quan el
separen, li crida “puta” a la núvia, després de donar-li
una empenta i tornar a blasmar-la, se’n va. Retorna i
trenca la fotografia de l’amic, llavors ella reacciona i li diu
que no se li acosti mai més. La Carlota està contenta
perquè ha recuperat la seva amiga, i aquesta, la llibertat i
la seva dignitat. El dia 14 de novembre tot acabarà, el
Cèsar serà descobert davant de tota l’escola, al laboratori
intentarà violar la Mireia quan aquesta va a recollir
l’estoig que s’ha oblidat, per sort la Mireia troba estrany
el seu retard i va cap allí on la troba a terra amb un tap de
paper a la boca i immobilitzada. Tota la classe l’ha
seguida i finalment s’esclarirà l’acció que marginarà el
maltractador dins del centre educatiu, que serà expulsat
definitivament.
Aquesta història de violència és una de les que recorre el
llibre i que té relació amb el cercle d’amistats de la
Carlota. És un exemple clar de la violència de gènere, li
servirà de model d’anàlisi per al seu treball de recerca i en
potenciarà la seva intuïció davant de situacions d’aquest
tipus.
D’altra banda, una altra història de violència familiar li
arribarà per una via impensable, la seva tutora li facilita
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el Testimoni 1, després en vindran fins a 9 més per
diferents vies i persones, tothom hi posa fil a l’agulla.
La Candela explica el seu cas, que és filla d’una dona
maltractada, d’un pare tirà que imposava la seva llei, i
posava en pràctica, al principi, qualsevol tipus de
violència psicològica. El naixement d’ella va apujar el
termòmetre del violent i va començar a atonyinar la mare
sense motiu i sense cap raó. Quan el pare va iniciar els
maltractaments sobre la filla, la seva mare no ho va poder
suportar i va decidir d’abandonar-lo; ell la va amenaçar
de mort.
Els testimonis s’aniran succeint:
Testimoni 2
La Noemí és colombiana, és treballadora de la llar, quan
vivia al seu país el seu marit li pegava, malbaratava els
diners de la família amb altres homes, li encomanava
malalties de transmissió sexual, van tenir dues filles, ell
va morir i ara viu amb un altre home que l’ha de respectar
per damunt de tot. El testimoni és de primera mà.
Testimoni 3
L’aporta la Noemí, la casa on treballa, de classe alta,
sembla perfecta, però l’home dispensava un tracte cruel a
la seva bonica parella, l’escridassava, quan ell marxava
ella plorava amargament.
Testimoni 4
Aquest testimoni li explica el seu germà i és personal, va
patir assetjament escolar perquè els seus “amics” el titllen
d’homosexual, de “monyes” i tot era responsabilitat del
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model d’educació que havia rebut, diferent de la dels
altres que l’humiliaven, el tema del model masculí,
diferenciat respecte del femení, no en pla d’igualtat.
Llavors la Mireia se sent decebuda i li sembla inexplicable
de no adonar-se’n.
Testimoni 5
Un amic explica la història de la Magalí, una nena de
Gàmbia a qui la seva àvia d’allà, quan hi vagi a l’estiu, li
vol fer l’ablació de clítoris. Els pares no hi estan d’acord i
hauran de vigilar-la. Des de l’hospital li trametran una
carta perquè entengui que aquí està prohibit fer-ho i se li
n’explica les conseqüències.
Testimoni 6
L’oncle de la Carlota, Ramon, li explica que un nen de
cinc any pateix assetjament escolar d’ençà que un nen
nou ha arribat a l’escola, l’obliga a donar-li l’entrepà, li fa
mal al pati i ha arrossegat els altres que li fan costat per
por; el nen ha començat a fer-se pipí, vomita...
Testimoni 7
El seu amic Narcís li explica un nou cas d’assetjament, en
un campament d’estiu, on els van fer pagar la novetat a
ell i a una noia. Els van omplir el sac de dormir de mel,
plens d’insectes van córrer cap al riu, de nit fosca, i tots
reien i els cantaven una cançó humiliant. També els
monitors.
Testimoni 8
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Aquesta vegada torna ser el Marc qui li explica, la LauraHelena ha nascut a Santo Domingo, a la piscina se li
veuen les fuetades que la mare li ha fet per menjar-se
unes galetes, la qual cosa és un càstig desproporcionat i
cruel.
Testimoni 9
A l’escola, la Carmina li presenta la Sole, una dona de
trenta anys que va patir abusos sexuals per part del seu
avi quan tenia quatre anys, després la seva germana, però
el més greu del cas és que quan li va dir a la mare va dirli: “és millor no remenar-ho, per no donar un disgust a
l’àvia”. 56
Testimoni 10
L’explica el Marc, la Sihem no pot fer esport a l’hora
d’educació física perquè son pare li prohibeix, no es pot
posar banyador davant dels nens de la classe del Marc.
El conjunt de testimonis exposats són una galeria força
variada de diferents tipus de violència contra les persones
que no poden defensar-se, enfront dels que assumeixen
l’autoritat i practiquen l’autoritarisme.
Per completar tota la informació que li cal, el cas del
Gregor Samsa li serveix de contrapunt, la informació li
arriba per correu electrònic. Ella serà la confident
d’aquest noi tan dissortat, a qui ajudarà fins a alliberar-lo
dels seus botxins. De mica en mica, anirà traient tot el
que li han fet, com se sent i , en un procés lent i dolorós,
recuperarà l’autoestima que li calia per renéixer de les
56 El diari blau de la Carlota, pàg. 185.
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tenebres. El cas no l’explicarem perquè ja ha estat
explicat abastament en l’apartat del treball que parla
sobre el llenguatge.
Els tres casos que hem exemplificat són models de
violència que són propers o allunyats i que contrasten
amb la idea inicial que no es coneix gent amb aquest
condicionament, però que com podem veure la realitat es
fa evident i deixa el prejudici fora de combat.
Unes altres eines que completen el treball de recerca i el
diari blau són les notes, de les quals ja n’hem parlat, en
nombre de 6, la darrera, que és conclusiva rebla el clau:
tot sorgeix de la família patriarcal, en què l’autoritat és
imposada sense cap mena d’esquerda, allí es troba la
llavor de la discriminació i de l’abús.
D’altra banda, un altre recurs és l’informe, també
numerat, els escriu la protagonista a partir de la
documentació de tot tipus que va acumulant, l’últim és el
7 i es fa a partir d’un llibre sobre maltractaments infantils
que li ha deixat la seva mare. De vegades són ells qui
produeixen les notes de les quals haurà de sortir la
confecció de la recerca. També es recullen els assumptes
que li tramet la tieta Octàvia, amb inclusió de tot tipus
d’informació, com tests (6), no apareixen numerats, però
es van succeint i són eines de primera mà per a la
reflexió, d’ells en surten les regles d’Or que arriben de
París.
Amb tota la documentació recollida, la Carlota editarà un
power point, amb 13 diapositives, que presentarà davant
de la classe, quan faci l’exposició del seu treball, de la
seva tesi, de les seves conclusions.
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Per acabar cal afegir les estadístiques i dades, en total 4,
que confirmen els exemples de maltractament que s’han
comentat, ja que actualment si no es fan estadístiques
ningú no es creu les coses per més evidents que resultin i
que es mostrin amb tota la claredat davant dels nostres
ulls.
Una de les estadístiques més contundent és la 3, que el
dia d’avui, 19 d’octubre de 2010, volem actualitzar amb
les dades de la www.redfeminista.org.

Captures de la plana web: www.redfeminista.org
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A partir d’aquest moment és produeix un incís
testimonial, que vol ser un homenatge a totes les dones,
nens i nenes mortes, víctimes de la violència de gènere.
De primer, el quadre estadístic que recull les morts de tot
tipus sofertes per les dones; en segon lloc la notícia de la
mort del carrer Reial de Tarragona. Un cop acabada la
informació, continuarem amb el comentari d’El diari
blau de la Carlota, fins acabar-lo.
Quan estem redactant aquest apartat del treball, s’ha
produït l’assassinat d’una mare i els seus dos fillets, de
dos i sis anys, a mans del seu espòs i pare,
respectivament, a la nostra ciutat, ben a la vora de casa.
He recollit la notícia d’un diari digital per evitar l’oblit
dels innocents.
La dona del parricida de Tarragona va sol·licitar
anul·lar l'allunyament
El jutge va denegar la petició, però tot indica que
l'homicida vivia amb la família
Les víctimes rebien ajudes i comptaven amb
seguiment dels serveis socials
La complexitat de la prevenció de la violència masclista
ha quedat patent, una vegada més, amb el 57è homicidi
per aquest motiu que hi ha hagut aquest any a Espanya.
Diumenge es van trobar a Tarragona els cossos d'una
dona de 26 anys i els seus dos fills, un nen de 2 anys i
una nena de 6, colgats amb calç o guix -hi ha versions
diferents- a la banyera del pis on vivien. La investigació
encara continua oberta, però tot indica que l'autor de la
matança és el desaparegut company de la dona i pare
dels nens.
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Segons els veïns i el delegat de la Generalitat al Camp de
Tarragona, Xavier Sabaté, la jove víctima havia tornat a
acollir a casa seva l'home, malgrat que sobre ell hi havia
una ordre d'allunyament per maltractaments. «La dona
va sol·licitar el desembre de l'any passat que s'anul·lés
l'ordre d'allunyament, però el jutge li va denegar la
petició», va explicar l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros.
«A vegades la realitat supera qualsevol prevenció», va
reflexionar ahir Sabaté per explicar que, malgrat el
control social i policial del cas, el desenllaç fatal «s'ha
tornat a produir». La dona i els dos nens rebien ajudes i
tenien un seguiment dels serveis socials de l'ajuntament,
a més a més del que exercien els Mossos d'Esquadra per
mandat judicial.
Encara que s'especula amb el fet que el crim va ser
dilluns o dimarts passat, els cossos es van trobar
diumenge al vespre a partir d'una trucada a la policia del
president de l'associació de veïns de la Part Alta, José
Ruiz. L'entitat té la seu a la finca contigua a la de les
víctimes i alguns veïns es van queixar de la mala olor que
sortia de la vivenda. L'autòpsia ha revelat que les
víctimes van ser apunyalades. 57
INVESTIGACIÓ COMPLICADA / L'ordre de recerca del
presumpte homicida s'ha estès al Marroc, el país d’on
són originaris tant ell com la dona morta, per la
possibilitat que hagi fugit allà.
El presumpte autor del triple homicidi té antecedents
penals per altres delictes i també havia seguit tractament
psiquiàtric a l’institut Pere Mata de Reus.
57 [www.elperiodico.cat/resources]
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Alguns veïns el van descriure ahir com «un noi estressat i
conflictiu». D'altres van precisar que «tenia problemes
amb la beguda i els porros» i que eren freqüents les
baralles familiars. «Dilluns sentíem crits al pis i els nens
que ploraven», va explicar una veïna.
El Consell General del Poder Judicial va informar ahir
que les estrangeres van sol·licitar el 34% de les 9.890
ordres de protecció presentades als Jutjats de Violència
sobre la Dona en el segon trimestre del 2010, quan el seu
pes és de l'11,4 % de la població femenina d'Espanya. A
més a més, el 42% de les renúncies a continuar amb el
procediment judicial van ser d'immigrants. 58

Totes aquestes reflexions fan que el Marc tingui una idea
genial, cal que els homes demòcrates i progressistes es
facin feministes. D’aquí sorgirà la proposta de crear una
associació d’aquest tipus, amb dones i homes.
Recorden l’ACEMI del llibre lila i els dos germans
decideixen fer una cadena i inundar la xarxa de
missatges, el primer que respondrà serà el Narcís, que
aclareix que l’associació ja existeix i que es diu AHIGE
-Associació d’Homes per la Igualtat de Gènerewww.ahige.org, el lema de la mateixa és: un altre home
és possible
Els seus propòsits bàsics són tres:
• Ser promasculins, creure que l’home pot canviar.
• Ser profeministes, lluitar contra el sexisme i la
desigualtat de gènere.
• Ser prohomosexuals, lluitar contra l’homofòbia i
l’opressió de gais i lesbianes.
58 [www.elperiodico.com]
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Després d’aquesta descoberta i per a posar fi a la novel·la,
es clou el misteri de Gregor Samsa, que agraeix a la
Carlota la seva amistat, ja que ha sofert una nova
metamorfosi, que l’ha tornat a la seva identitat original, li
signa el missatge amb el seu nom: Jesús.

2.3. Comentari de les dues citacions
que encapçalen els llibres
Citació del diari blau.
El feminisme mai no ha matat ningú.
El masclisme mata cada dia.

Benoite Groult59
La citació és transparent perquè sempre podem veure
com el masclisme mata dones pel simple fet d’una
superioritat de gènere, i en canvi el feminisme acostuma
a defensar els seus pensaments mitjançant el diàleg i la
concòrdia. Rara vegada una dona mata a un home i si ho
fa, normalment, és en defensa pròpia.
De totes maneres una dona que mata a un home tot i que
sigui en defensa pròpia no serà mai feminista perquè
aquest moviment advoca per la no-violència.
(...) és simplement una víctima. És com una d’aquestes
granotes a les quals una gegantina aranya d’aigua els
59 Benoite Groult: És una periodista, escriptora i feminista francesa. Va
assumir la presidència de la Comissió de terminologia per a la feminització
dels noms de matèries, de graus i de funcions.
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succiona la vida sense que tinguin ni la més petita idea
del que els està passant

Joyce Carol Oates.60
Aquesta frase simbolitza que la dona quan està sotmesa a
l’home no se n'adona.
Ni ella ni els que l’envolten, per tant és difícil que hom
l’ajudi.

Citació del diari lila.
Quins temps aquests!
En què s’ha de lluitar per allò que és evident.

Dürrenmat61
En aquest pensament s’expressa la dificultat de la lluita
humana, tants anys de civilització i encara s’han de
reivindicar coses tan bàsiques com la igualtat de gènere
entre home i dona.

2.4. Comentari de dos fragments dels
llibres
Els diaris de Carlota entre la realitat i la ficció
60 Joyce Carol Oates: escriptora nord-americana nascuda l’any 1938 a la
ciutat de Nova York. Ha escrit diversos llibres i crítica literària on defensa els
drets de les dones per damunt de tot.
61 Dürrenmat: escriptor suís (1920-1990) molt conegut per la seva obra
teatral La visita de la vella dama de to expressionista i de crítica social.
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Com una constant de totes les novel·les de Gemma Lienas
es fan presents els aspectes més crus de la realitat sense
cap mena d’embuts ni de maquillatges. Les fonts
d’informació externes que lliguen totes les denúncies de
la seva argumentació vénen encadenades per un conjunt
de documents que no s’allunyen gens ni mica del real. Per
aquest motiu, podem definir els diaris com a obra realista
i de recerca, perquè la Carlota no s’aparta mai de la
recerca d’exemples que acompanyin les situacions, molt
millor per a ella partir de la realitat, per tal com és en
aquesta on troba el mirall de la seva indagació.
Un altre aspecte que entra en joc és la relació familiar; la
d’ella i la dels altres. Per damunt de tot, el seu món es
presenta força confortable, un pare, un germà, una mare,
una àvia i una tieta són suficients puntals per fer-la
sentir-se segura. Fora d’aquest univers ferm és,
precisament, on ella troba el desconsol, el dolor; des de la
seva vida confortable vol reflexionar sobre els altres i
sobre els inferns que viuen.
L’autoanàlisi i la psicologia social la porten al
coneixement i per aquest camí a compartir neguits, a
resoldre dolors, o, si més no, a entendre’ls.
Per tal de mostrar aquest aspecte fonamental dels diaris
hem escollit dos fragments representatius de cadascuna
de les novel·les, que passarem a comentar a continuació.

El diari blau de la Carlota
El fragment es troba a les planes 104-105.
El germà de Carlota arriba a casa amb un retall de diari.
Li ha recollit per al seu diari blau dues notícies.
Per començar la conversa, s’introdueix un diàleg entre
ambdós que s’estructura en dos nivells: de primer les
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relacions afectives entre els dos generen una bona
quantitat de girs col·loquials i de frases fetes que
signifiquen la novel·la en un marc proper i de molta
afectivitat. La Carlota li diu al germà:
Ets un sol! vol dir-li que el considera necessari, perfecte,
la llum de la seva vida.
Per tocar-li el nas! S’expressa la complicitat i la juguesca
constant.
Doncs, ja ho saps borinot! encantat, apel·latiu afectuós.
Si un paio et vol fer regals, li posem una denúncia al
paio! Es refereix a un delinqüent, del caló.
M’ho dius volant! de pressa, sense embuts ni problemes,
en to de germanor i confiança.
Caure en el parany. Li vol dir que no s’hi confiï.
A tot aquest allau de girs afectuosos, el germà li respon
així: “Em pica l’ullet”. En senyal de complicitat i
d’acceptació.
És dins de la segona part que cal situar l’al·lusió a d’altres
membres de la família, femenins com la protagonista, ja
que es vol remarcar la necessitat d’unió de les dones per
tal d’aconseguir la igualtat real, és així com apareixen la
mare, l’àvia, dones compromeses i atentes als paranys en
què poden caure els joves.
En aquestes dues pàgines s’observa amb claredat la
metodologia de treball de l’escriptora, com a constant
d’estil, sempre que pot barreja la realitat i la ficció.
Els dos exemples que s’extreuen del diari es relacionen
amb formes de violència que ens passen molts cops
desapercebudes, notícies sobre pederàstia o assetjament
escolar, es tendeix a arraconar-les perquè no ens facin
mal, el coixí confortable de la nostra societat ho pot
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suportar tot, sempre que sigui extern a la condició
humana, seria un desestabilitzador social massa
contundent i és per aquest motiu que no s’afronta amb
tota la decisió i força que li cal.
Alhora també s’observa com la presència de les noves
tecnologies no n’ha millorat les relacions socials, és,
precisament, des de l’anonimat que els malfactors poden
teixir paranys per a traïdories. Els adolescents poden ser
monedes d’intercanvi des de les xarxes socials, des dels
mòbils, per tant, la societat s’ha convertit en “voyeur”, en
mer espectador d’un teatre, en què la solidaritat i la
germanor han passat a segon pla, si no han desaparegut
gairebé de l’escenari de la vida. Cal afegir que els mitjans
de comunicació actual poden provocar reaccions força
contradictòries: des de la por a l’altri, que porta a
l’aïllament; la submissió al més fort; la tendència al
gregarisme despersonalitzador; la pèrdua de l’autoestima
si ens comparem amb els altres i des d’aquests en la
comparació amb estereotips socials venuts pels mass
media, sobretot la televisió.
Després de valorar les notícies i veure’n la conveniència
de la tria per al diari blau, cal afegir un altre tret
característic de la novel·lística de Gemma Lienas; és un
element de referència parlar de menjar casolans:
mandonguilles amb sípia, arròs a la cassola. Els menjars
fast food, tot i que aquí no hi surten, quan apareixen són
blasmats sense cap compassió, la mare de Carlota no en
vol sentir res d’ells, és més, els els prohibeix.
Un altre aspecte del llenguatge que és força present és el
que al·ludeix a les noves tecnologies: internet, webcam,
messenger, xatejant, xats, ordinador. Veiem el que dèiem
més amunt que les xarxes socials no ens han fet més
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amics sinó que al contrari ens han aïllat i, tal vegada,
incomunicat.
Tot aquest allau d’informació és veu a l’altra pàgina
contrastada per mitjà d’un exemple de la vida real de la
Carlota, que no ha estat recollit des de la premsa, però al
qual s’hi ha arribat per mitjà d’una novel·lista -Birgit
Vanderbeke- i d’una novel·la: Mejillones para cenar62.
Aquesta lectura li recomana la mare a la Carlota, perquè
és divertida i molt irònica, i és a partir d’aquesta idea que
sorgeix la narració esfereïdora de la família de la Rosa,
una companya de la classe, a qui va conèixer més a fons,
quan la Carlota va anar a sopar a casa seva i va ser
testimoni de la por de tota la família envers el patriarca,
home cruel i dominador que provoca el control de tots
amb un sol gest amb la cella. La descripció d’aquesta
situació familiar és crua, la narradora encerta en la diana.
Des dels llocs més inversemblants, es poden viure
situacions de violència extrema. La fulla del ganivet és
molt prima i tant pot caure d’una banda com de l’altra.
L’escena ens ha recordat la pel·lícula La cinta blanca63,
en què una societat malalta i repressora pot atemorir i
frustrar tota una generació d’humans.

El diari lila de la Carlota
Del diari lila hem triat les pàgines 124-125, ja que
s’ajusten al tema principal del llibre: la igualtat de gènere.
62 Mejillones para cenar (1990) de Birgit Vanderbeke (Dahme, Alemanya,
1956, sovint considerada una de les millors autores alemanyes actuals). En
una família modèlica alemanya, tots esperen el retorn del pare, que ha sortit
en viatge de negocis. Han preparat un munt de musclos, el seu sopar preferit.
Però, a mesura que les hores passen i no hi arriba s’organitza una revolta que
qüestiona els valors de la família tradicional.
63 Michael Haneke (Munich, 1942), criat a Àustria, director de cinema,
transgressor i desassossegant.
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Tot comença amb la crítica de l’educació dels petits,
s’ensenya com ser, què pensar, què sentir, com expressarse, tant a nois com noies, però hi ha subjacent la crítica
per la diferència que es fa entre els gèneres quan es tracta
d’iguals, el rol educatiu serà el que definirà coms eren
quan siguin adults, l’àvia, que és qui diu aquests mots ho
manifesta amb claredat i clarividència, gairebé tot el
fragment triat és un diàleg, cosa que és normal, si pensem
que les novel·les de la Carlota són diàlegs, perquè són
reals, perquè en la vida real parlem molt i també el diàleg
ens fa dir el que pensem: el que ens agrada i el que no,
sempre des d’una posició dialèctica que costa d’afrontar
però que és necessària.
Tot seguit, la mare de la Carlota rebla el clau quan recita
les característiques masculines, d’àmbit públic: justícia,
competitivitat, agressivitat, duresa, activitat, treball fora
de casa remunerat. Pel contrari, les femenines, d’àmbit
privat, són les següents: compassió, solidaritat, tendresa,
feblesa, passivitat, treball a casa i no remunerat. No cal ni
dir que la comparació entre ambdues parla sola, que no hi
cal afegir res.
De nou l’àvia intervé i , amb mots quasi profètics, parla
de l’escala planetària i de la tradició, de com les noies són
confrontades a obstacles que limiten la seva emancipació.
La Carlota, que se les escolta amb interès, comenta que la
Lola, la seva veïna, no es deixa entabanar per cap home,
ni tampoc pels fills, les seves tasques són el primer i si
algú vol restar-los importància se la trobaran de cara i
sense claudicar dels seus principis.
Aquest exemple de reivindicació feminista, els sembla a
les dones de la família exagerat, l’àvia diu que no cal ser
tan extremistes, totes dues opinen que no cal renunciar a
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les característiques femenines, més bé al contrari, cal que
ells també n’aprenguin. Els homes han de ser tendres,
solidaris compassius, per acabar la conversa sobre les
qualitats humanes, es diu que cal un home nou i que
aquest serà l’home del futur.
Tota l’escena que hem comentat transcorre dins del
cotxe, de cop i volta, la mare diu: -Merda!
Això sí que és ben estrany ja que ella no diu mai
paraulotes, però de seguida sabem el motiu d’això,
acaben de punxar la roda del cotxe i haurà d’aturar-se,
per força, a canviar-la.
L’àvia explica als néts que sa mare ho farà sola, que no li
cal ajuda, que no forma part del model del qual feia un
moment en parlaven.
Una nova situació s’encadena a partir de l’anterior, que
condueix la Carlota a demanar consell a l’àvia: Puc dir-li
a un noi que m’agrada i si vol sortir amb mi?
La resposta torna a ser la igualtat, sí, i que res no pot
passar de greu, o en tot cas allò mateix que li podria
succeir al noi.
De tot plegat, la Carlota treu una conclusió força
important per al seu futur. Demà li dirà al Marcel que li
agrada.
Tot el discurs sembla força ingenu però està carregat de
raons, que es basen en el respecte entre els homes i les
dones, i entre les dones i els homes. Com una xarxa que
no es veu, descabdella unes idees que parteixen de
l’oxímoron més descarat per a arribar a la situació
d’igualtat que es vol defensar i remarcar per damunt de
tot; és per aquest motiu que als diaris de la Carlota hi ha
uns ensenyaments, que sense declarar-se expressament,
s’aprenen. No es mou el discurs dels personatges fent
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trampes, les coses que es diuen són reals, tothom les pot
sentir o pensar alguna vegada. És una pedagogia
encertada transmetre valors sense dir-ho, fer coses per
altri és la millor tasca humana, perquè ens allunya de
l’egoisme i de l’orgull.
Els dos comentaris seleccionats són força diferents, com
ho són les fonts de les quals procedeixen. El primer text
té una gran càrrega crítica, la família és exemple de dolor
intens i de desassossec; al segon, la família és l’espai de
l’aprenentatge dels valors. Dependrà de la família en la
qual ens criem que tinguem més valors i més consol
davant la vida que s’obre als nostres ulls, per tant, per
acabar, diríem que els llibres són complementaris, que
l’escriptora cerca la balança per a equilibrar els
desajustaments i no vol deixar només un regust amarg,
sinó que vol contrastar per tal que es pugui fer la tria
pertinent i amb capacitat de criteri.
Els dos fragments comentats s’han col·locat als annexos.
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CONCLUSIONS
Abans d’iniciar el comentari de les conclusions dels
nostre treball de recerca, voldríem expressar
un
sentiment de pèrdua que a partir d’ara es produirà. Tants
dies en companyia de la Carlota i dels seus problemes ens
han fet un amic fidel. Sort que per l’entrevista amb
l’escriptora, i, a mode de confidència, hem sabut que ja es
troba preparant dues novel·les que sortiran en breu: El
diari blanc de la Carlota i El diari taronja de la Carlota;
el primer, sobre la memòria històrica i el segon, sobre
immigració i drets civils. Així doncs, la companyia de
l’heroïna no ens abandonarà i ens donarà nous models de
joia i de compromís reflexiu.
Després d’aquest preàmbul, passarem a comentar
aspectes fonamentals que han sorgit de la lectura i la
reflexió sobre els valors dels diaris de la Carlota:
• El diari lila de la Carlota
• El diari blau de la Carlota
Per començar, volem constatar que l’obra llegida,
analitzada, comentada i, fins i tot, disseccionada ha estat
una eina per al coneixement del món en què vivim; a
partir de l’observació, dels petits i grans detalls del
comportament humà, hem pogut situar la dimensió dels
problemes, per tal d’enfrontar-s’hi i comprometre’s amb
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un posicionament ferm en contra de tot tipus de
violència, però, sobretot en contra d’aquella que
s’exerceix cap als més febles, que dins la societat són la
majoria.
Des dels apartats del treball de recerca més connectats
amb la lectura del llibre, i no pas en el procés de
documentació, hem pogut comprovar com els valors
inunden les pàgines de les novel·les.
La tolerància, la solidaritat, l’amistat, la convivència, la
comprensió, el consol, l’acompanyament dels que
pateixen, la no discriminació per cap motiu, per cap raó,
perquè no la hi ha mai, omplen la seva narrativa.
A més, la sinceritat, la generositat, el valor, la bondat, la
claredat d’idees, la defensa dels marginats, dels assetjats,
dels diferents, dels solitaris, dels especials, i,
en
definitiva, dels incompresos recorren el seu discurs per
fer-nos millors. I tots aquests valors, com diria la Carlota,
també, en femení.
Davant de tots els valors citats cal situar els seus
oponents: intolerància, egoisme, enemistat, conflictes,
guerres, abusos, soledat, desconsol, xenofòbia, racisme,
sectarisme, desigualtat, incomunicació, mentides, dolor,
mort; aquests són els que ens cal neutralitzar per fer del
món un lloc habitable i solidari.
Les novel·les expressen amb força i valor tot allò que
defensen, ni per un moment fan cap pas enrere, és per
aquesta raó que la lectura és una companyia que no
s’abandona fins que s’arriba al final.
És en aquesta lluita contra la barbàrie, on el treball de
recerca ha definit una filosofia de la igualtat com a únic
eix de la naturalesa humana. L’escriptora, per mitjà de la
Carlota, ens descobreix un munt de possibilitats de vida
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que són viables, i que s’han de desenvolupar entre tots.
Aquestes sorgeixen de dos realitats que són molt properes
i que determinen les actituds vitals des del principi.
Tot comença amb la inserció dins la família, que ens
donarà les primeres informacions pel que fa al
comportament; els diaris de la Carlota posen en valor
aquesta organització, per aquest motiu la protagonista té
una bona família en conjunt, ja que entre tots s’equilibren
els contrastos, i, a més a més, perquè per a l’aprenentatge
la diferència és profitosa. Però, com hem vist al llarg de
l’estudi, no totes les relacions familiars són tan
harmòniques o equilibrades com les de la noia; pel
contrari, hem constatat que el cercle dels coneguts: veïns,
amics, amigues, professorat..., a més de les informacions
periodístiques, o de l’observació dels carrers i places de
les ciutats, no deixa treva i li cal estar amatent per tal de
millorar la convivència entre tots.
El segon aspecte, que valorarem de manera molt pregona
i que és una constant dins dels diaris de la Carlota, és la
necessitat d’una bona educació, entesa com a eina de
convivència i d’igualtat. La Carlota té un gran respecte
pels seus professors i professores; la seva tutora, a El
diari blau de la Carlota, és qui l’engresca per tal que faci
el seu treball de recerca sobre els valors d’igualtat, en
contra de tota opressió, ella li explica la seva pròpia
experiència perquè conegui el seu dolor i vegi que cal
superar les dificultats. També l’aconsella sobre les
relacions amb els nois, li recomana que tingui sempre el
seu espai d’intimitat, per tal que tingui temps per a
l’estudi i les pròpies realitzacions. Del que acabem de
comentar, es pot deduir la simpatia de la Carlota per
l’institut on estudia: públic, aconfessional, respectuós i
progressista. La llibertat és un model de vida per als seus
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alumnes que poden expressar-se sense opressions, però,
alhora, amb respecte.
Aquests dos models socials són la gran troballa de les
novel·les, perquè com ja hem dit en ells es troba la clau de
la millora social, a què al·ludíem al començament. Des
d’ells, podem escampar els valors que hauran de
germinar per a construir una societat més justa.
Ens ha alegrat vivament que la valoració de la institució
escolar hagi estat tan positiva, que l’escriptora hagi vist
en tots Els diaris i, gosaria de dir, que en tots els seus
llibres on sorgeix el tema, aquesta projecció positiva. Per
a ella els aprenentatges familiars i escolars són la base de
la conducta humana. Més encara, si observem que en
massa ocasions es posa el punt de mira, en el pitjor sentit,
en la institució escolar. També hem observat un altre
valor que moltes vegades es qüestiona: la joventut. Se
sent com una cantarella que la desacredita, que si abans
era millor!, que si hi havia més educació, més respecte!,
que s’han perdut les formes!; en cap moment des de les
novel·les se l’ha desqualificada, ben al contrari se l’ha vist
com l’esperança per a un futur millor. Val a dir que això
és ser positius i si ho som, som millors.
A part dels aspectes morals, que hem valorat i analitzat al
llarg de tota la tasca desenvolupada, fins al punt de ferlos l’eix de tota la recerca i de definir-los com una
Summa, a la manera medieval, com a models de vida i de
convivència, cal esmentar d’altres troballes que a partir
de la documentació emprada i de la recerca han produït
un seguit de reflexions que cal incloure en el moment
final de les conclusions.
En tots els diaris, l’òptica del treball parteix de la
perspectiva femenina, la Carlota és una noia, per aquest
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motiu no era gens difícil arribar a la conclusió que calia
fer un recorregut per la història del moviment feminista.
Hem adquirit, d’aquesta manera, uns nous coneixements
que ens seran profitosos al llarg de la nostra vida i que
podrem transmetre si ens convé. La lluita de les dones ha
estat molt llarga, de vegades callada, d’altres no tant, però
sempre ha estat lluita. Des d’ara ja no caldrà preguntarse per què les dones ocupen tan poques pàgines de la
història, ni tampoc per què la violència de gènere és de
gènere, ni per què va contra elles. La resposta ja l’hem
esbossada, la submissió de tants segles ha donat uns
fruits ben amargs, que costarà d’endolcir. Val a dir que
aquests diaris són una bona eina de reflexió per al jovent i
una bona literatura per a desvetllar-ne el gust entre ells.
Per acabar amb aquest apartat, volem afegir que el
feminisme s’ha mostrat com una bona resposta per a
lluitar contra la violència i que creiem que se n’hauria de
parlar a les classes quan convingués i d’una manera
transversal, perquè del coneixement surt la llum sobre les
coses que desconeixem i quan es reconeix una marginació
és més difícil mantenir-la o justificar-la.
En aquest punt voldria recordar que des de l’IES Martí i
Franquès i des de l’Aula de teatre s’ha fet un treball
excel·lent en la lluita contra la violència de gènere, el grup
Vis de Vanadin que ha representat una obra de teatre
escrita per ells i anomenada Efisèria que denuncia la
xacra del maltractament i de la discriminació contra les
dones.
En relació amb això que acabem de comentar, un apartat
del treball parla de les citacions que afavoreixen el
masclisme i tampoc no n’havíem estat conscients del
pensament de tants filòsofs, ni de com la misogínia
126

arribava a les ments més privilegiades, aquelles que
havien definit el pensament occidental. Des de les
pàgines del treball hem fixat el pensament d’aquests
homes, cap dona, i hem vist que amb les seves idees han
reforçat en moltes ocasions el pensament dels poderosos.
Podríem justificar-ho pensant que eren uns altres temps,
però malauradament encara avui se succeeixen arreu del
món casos de discriminació punyent i dolorosa, que
omplen les primeres pàgines dels diaris.
Una altra aportació que l’escriptora ens ha mostrat és la
valoració del diari i de la diarística. No coneixíem el
nombre d’escriptores i d’escriptors que no han dubtat
d’expressar neguits i inquietuds, per mitjà dels diaris
personals. En relació amb això afegir que, tal vegada, ara,
sabem massa coses dels intel·lectuals, els jutgem per les
autobiografies, per les biografies, per les pel·lícules, per
tota mena de documents, fins i tot, els més íntims; es fa
difícil concebre la literatura, sense fer-ne escàndol. Es
deixa en mans de la crítica la vida i l’obra, que pot
deformar-se per avidesa, emmetzinar-la i acabar
corrompent-la, això ens ve ara al cap, en recordar el
biopic sobre la vida de Jaime Gil de Biedma64, que vam
anar a veure aquest estiu al cinema. Doncs bé, és en
aquestes obres –els diaris- i de primera mà on trobarem
l’autenticitat del seu pensament. Per què..., qui millor
pot saber-lo?
És en la Carlota on hi ha l’explicació del seu pensament i
la seva veritat, des d’ella n’hem recercat els valors.
Pel que fa al pensament de Gemma Lienas, els diaris són
força explícits, ella no se n’amaga del que vol posar en
64 Relacionat amb la pel·lícula El cónsul de Sodoma, estrenada el gener de
2010, en què la figura del poeta surt esquarterada després de la dissecció
dels seus gustos sexuals.
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valor. No s’oculta darrera d’ells, no li cal emmascarar cap
argument. La seva feina és diàfana, no li cal diluir-se
gens, si vol denunciar tota la violència contra els febles,
ho fa sense embuts; si li cal explicar les relacions sexuals
dels joves, també; si li fa angúnia la xenofòbia, doncs,
escriurà El diari taronja de la Carlota; i així en totes
aquelles obres que volen reforçar valors de convivència i
d’igualtat.
No volem acabar el nostre treball de recerca sense definir
amb claredat el terme igualtat65:
1 f. [LC] [MT] Condició d’ésser igual una cosa a una altra,
d’ésser iguals dues o més coses, qualitat d’igual. La
igualtat de dos triangles.
2 f. [MT] En mat., expressió d’aquesta condició.
3 [LC] [DR] igualtat confessional Igualtat, davant la llei,
de les persones que professen credos diferents.

La tercera entrada és la que millor expressa el pensament
i la filosofia del conjunt dels diaris de la Carlota i al llarg
del treball hem mirat de remarcar-la i d’insistir-hi de
manera clara. M’ha sorprès d’aquesta definició la seva
terminologia que no he trobat massa encertada, ni
actualitzada segons els models que més emprem quan la
usem.
L’escriptora ho amara tot d’aquesta paraula, per a ella el
més democràtic com a valor és que tinguem els mateixos
drets i els mateixos deures, d’aquí la necessitat de
difondre els Drets Humans (hem inclòs la Declaració
Universal dins dels annexos, de les pàgines 115 a la 120),
ja que formen part del repte de l’educació, des d’ella
65 http://dlc.iec.cat/results.asp
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s’estendran a tota la societat i denunciaran el classisme i
la discriminació; des dels Diaris de la Carlota, de tots els
colors, es diu ben clar: Tothom és igual.
En relació a la Declaració dels Drets Humans, ens ha
semblant que l’al·lusió a la dona, de manera explícita, hi
manca. En cap moment se’n fa cap menció especial. Costa
d’entendre si pensem en la discriminació que hem vist
des dels dos diaris, sobretot si mirem el mapa del món i
les diverses situacions d’indefensió i de barbàrie que
pateixen, en tants llocs diferents.
Hem seleccionat els més adients, però com es pot veure
no diuen res en relació a les dones d’una manera directa:
Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i
en drets. Són dotats de raó i de consciència, i els cal
mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat.

Article 2
Qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de
totes les llibertats que aquesta declaració proclama,
sense cap distinció de raça, de color, de sexe, de llengua,
de religió, d’opinió pública o d’altra mena, d’origen
nacional o social, de fortuna, de naixement o de
qualsevol altra classe. Hom no farà tampoc cap distinció
fonamentada en l’estatus polític, administratiu i
internacional del país o territori del qual depengui
jurídicament la persona, tant si es tracta d’un país o
territori independent, com si està sota la tutela, encara
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que no sigui autònom o que estigui sotmès a qualsevol
limitació de sobirania.”

També cal incloure en les conclusions, un aspecte, el qual
hem apuntat en reiterades ocasions: el reconeixement de
la literatura juvenil, que així anomenen i que no
desmereix l’altra literatura. Aquella no ha de tenir cap
complex, ja que la seva lectura és bàsica per a entrar en
altres mons, n’hem esmentat la seva vàlua per al
reconeixement de la diversitat humana; no sembla gaire
coherent aquesta actitud de superioritat de la literatura
del cànon occidental, en un món que necessita cada cop
de més referències de convivència, per causa de la seva
pluralitat i de la seva diversitat. Aquesta literatura és molt
emprada en la iniciació lectora dels més petits i els
acompanya a través del procés educatiu, fins que
s’instal·len en una maduresa que, de ben segur, els haurà
de dur per altres viaranys, però no hi veiem cap
contrasentit en valorar-la i recomanar-la com a model
dels mons en què vivim.
Des de la infantesa es llegeix i són aquestes lectures les
que engrescaran els futurs lectors, per tant, és oportú fer
un homenatge a tants autors i autores que per mitjà de les
seves històries ens han permès traspassar la porta que
obre la literatura. Com a l’Alícia al país de les meravelles
de Lewis Carrol, ens cal caure per un forat per reconèixer
la crueltat i la manera de combatre-la. Recordem d’altres
obres d’iniciació com El vigilant al camp de sègol
J.D.Salinger, que ens relata la vida d’un jove que ha
d’obrir-se a la vida adulta, o la d’altres homes amb viatges
imaginaris com l’Ulisses de La Ilíada d’Homer; o Leopold
Bloom, de L’Ulisses de James Joyce; o la Mila de Solitud
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de Caterina Albert i Paradís o Víctor Català. Totes
aquestes ficcions literàries que hem comentat s’enfronten
amb el món, intenten d’entendre’l, amb els ulls plens de
perplexitat i de ràbia; però ho fan per a mostrar-nos-el,
perquè puguem seguir el nostre camí.
La Carlota fa el mateix, el seu camí també és difícil però li
cal viure’l per mostrar-lo. Al final de tot, hi ha
l’esperança. Ella sap que com ella hi ha d’altres joves que
volen canviar el món, si no es pot, doncs, millorar-lo, com
dèiem abans fer-lo IGUAL per a TOTS i per a TOTES.
Ja per acabar, vull reconèixer que l’autora que ha creat la
Carlota ha estat de gran importància per a mi i suposo
que per a molts joves. Lienas m’ha fet entendre el món
des d’una perspectiva molt més propera al gènere femení
i m’ha fet entreveure que el món està ple d’injustícies que
s’han de superar. I des d’aquí vull agrair i reivindicar la
seva literatura.
No vull cloure del tot, sense valorar les facilitats que m’ha
donat per a parlar amb ella des del primer moment. La
seva sinceritat i proximitat m’han semblat una actitud
molt valenta i generosa. He de dir que quan vaig rebre la
resposta de l’entrevista em vaig emocionar, ja que les
paraules en tot moment em van semblar properes i
conegudes, era com si la Carlota hagués sortit del llibre i
ens expliqués la seva lluita vital. La literatura era una
part de la seva vida. La seva vida era una part de la
literatura.
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ANNEXOS
Correspondència amb l’escriptora
Gemma Lienas
Primer e-mail adreçat a Gemma Lienas
Bona tarda Gemma sóc alumne de segon de batxillerat de
l'institut Antoni de Martí i Franquès a Tarragona.
T'envio aquest correu electrònic per diversos motius; el
primer i més important que la teva literatura m'atreu,
m'ajuda i em fa feliç; i sobretot m'aporta valors per a
formar-me com a persona.
El segon motiu, és que a finals d'any he de presentar el
meu treball de recerca i anirà dedicat a tu, ja que serà un
treball sobre dos llibres teus El diari lila de la Carlota i El
diari blau de la Carlota. Considero que són dos llibres que
van molt units, perquè feminisme i violència de gènere,
desgraciadament van agafats de la mà. El feminisme em
sembla un moviment entranyable, que defensa les dones i
que no permet actituds masclistes, que segons el meu
criteri, són inacceptables; i que encara ocorren a la
societat del segle XXI.
El treball comença a tenir cos, però necessita, lògicament,
moltes mirades i remirades per poder-lo donar per
acabat, perquè això passi encara manquen dos "mesets".
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Aquest treball me'l dirigirà la meva professora de Llengua
i Literatura catalanes, però cal dir, que tindré l'ajuda de la
meva mare, professora de català a ESO i Batxillerat. Jo,
com no podria ser d'altra manera, seré el relleu
generacional, perquè vull ésser professor de català, ja que
sóc un enamorat de les paraules i sempre intento cercar el
mot més adient depenent del context en què em trobo.
Però no em vull fer pesat i el tercer tema que et volia
comentar és que sóc un lector de El País, i que per
descomptat llegeixo els teus articles, que em semblen
atrevits i que quan els acabo de llegir em sento més
madur del que era abans de fer-ho.
Ja per acabar, vull dir-te, que l'altre dia vaig veure una
crítica a la pel·lícula El diario de Carlota a El País que no
em va agradar gens. A mi la pel·lícula em va entusiasmar i
em va ajudar a entendre una mica millor a nosaltres: els
adolescents. Després de llegir la crítica em sentia indignat
i vaig escriure una carta al director, que m'agradaria que
em diguessis què et sembla.
Sé que són moltes coses, i que com tots, deus estar de
vacances però només volia enviar-te el correu perquè
sabessis de l'existència de gent que sense que la coneguis
t'aprecien.
Gràcies per tot i rep una cordial salutació i espero que tot
el que t'he exposat t'agradi. Una abraçada ben forta i bon
estiu.
El diario de Carlota
Buenas tardes.
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Soy un chico de diecisiete años que está haciendo el
trabajo de "recerca" sobre Gemma Lienas y sus diarios.
La literatura de Gemma me atrae, a mí y a muchos
adolescentes que merecen un respeto.
Es una literatura que nos aporta valores para nuestra
vida, desde la sexualidad, a la vergüenza de la violencia
de género pasando por el feminismo y llegando a las
drogas.
Es una autora que escribe en castellano y catalán, y que
como saben ustedes mejor que yo es columnista de El
País.
Después de esta introducción quiero dejar constancia de
que muchas veces los críticos de cine tienen tendencia a
despreciar toda película o libro dirigido a adolescentes.
Yo les respondería a estas personas que los adolescentes
somos los que debemos tirar adelante nuestro país, y que
por mucho que haya chicos que son superficiales y que
van al cine a ver los abdominales de un actor; hay otros
que buscamos un fondo en las películas y ésta según mi
parecer lo tiene. Está claro que los libros de Gemma son
infinitamente superiores a la película pero el filme no es
malo y no hay que prejuzgarlo y decir que esto es como
Física o Química. Esta serie que no es de mi gusto ha
tenido una gran audiencia que hay que respetar y
muchos adolescentes alguna cosa habrán aprendido,
pero la película si se ve desde un punto de vista maduro
puede llegar a mejorar los cerebros de muchos jóvenes.
Por lo tanto las conclusiones que debo sacar son que el
crítico al que leo y aprendo de él ha prejuzgado, y muy
probablemente sabrá de casi todos los temas más que yo,
pero sobre adolescencia actual sé un poco más que él, y
gracias a Gemma Lienas y al director de la película los
140

adolescentes podemos llegar a ser mejores y eso sólo es
porque gente como Lienas nos entienden, nos escuchan y
a veces hasta aprenden de nosotros.
Gracias y espero que esta crítica se lea y se publique.
Hasta pronto.

Resposta de Gemma Lienas
Hola,
Moltíssimes gràcies pel teu correu. Estic encantada que
dediquis el teu treball de recerca a El diari lila de la
Carlota i El diari blau de la Carlota i, si puc ajudar-te en
alguna cosa, només m’ho has de dir.
I, és clar, moltes gràcies per enviar una carta com aquesta
a El País. Estic completament d’acord amb tu quan dius
que allò que es fa per a un públic juvenil sovint, per
desgràcia, és menyspreat. A mi, la pel·lícula m’agrada. No
esperava que fos el llibre, perquè, per descomptat, el cine
i la literatura són dos mitjans diferents, però penso que
està ben feta, és fresca i manté l’esperit d’El diari vermell
de la Carlota.
Per últim, dir-te que si vols puc afegir-te a la meva llista
de distribució, per tal que pugui arribar-te informació de
les meves novetats.
Molt bon estiu per a tu també!
Una abraçada ben forta,
Gemma Lienas

Segon e-mail a Gemma Lienas: 23
desembre de 2010, Tarragona
Estimada Escriptora,
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No ha tingut notícies meves perquè durant el primer
trimestre he estat molt amoïnat per l’allau de feina que
m’ha sobrevingut. A part del curs de 2n de batxillerat, m´
he enfrontat a dures proves de tot tipus i el treball de
recerca sobre els seus diaris m’ha tingut ocupat
abastament.
Sembla que ja em trobo al final del trajecte i ara em
caldria demanar-li la seva col·laboració i la seva
comprensió, per a mi era prioritari mantenir una xerrada
amb vostè de la qual en sortiria una entrevista que
s’inclouria al treball de recerca, és per aquest motiu que
em poso en contacte amb vostè per tal de veure si aquesta
seria possible; no cal dubtar que podria venir a Barcelona
el dia que a vostè li anés millor, si per raons personals
això no fos possible, només dir-li que ho entendria
perfectament, i llavors només caldria que em respongués
l’entrevista per e-mail.
La meva tutora m’ha amenaçat que el treball cal acabarlo ahir, així doncs, haurà d’entendre que tinc un
necessitat extrema de complaure-la sense oposar-hi ni la
més mínima resistència.
Més endavant li trametré alguna part del meu treball
perquè en faci la valoració si li plau; també he pensat de
trametre-li una còpia quan l’acabi perquè l’investigui i el
valori, tot donant-me la seva opinió experta.
Si no ens podem veure aviat m’agradaria que ens
veiéssim quan pugui.
Agraeixo per endavant la seva paciència i espero que em
disculpi perquè aquests dies són per a la família i els
amics i amigues. Li desitjo tota la pau del món i, alhora ,
tota la felicitat que vostè anheli.
Amablement i cortesa.
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P.S. L’entrevista conté el següents qüestionari que pot ser
reduït, modificat o alterat a la seva conveniència. De nou,
mercès.

Segona resposta de Gemma Lienas
Hola,
Aquestes setmanes m'és impossible concedir-te una
entrevista, però estaré encantada que ens veiem més
endavant.
T'adjunto un document on trobaràs les respostes al teu
qüestionari.
Aprofito per desitjar-te unes molt bones festes.
Una abraçada,
Gemma Lienas

Qüestionari per a l’escriptora Gemma Lienas
1. Per què escriu?
Escriure és per a mi una passió i, des de fa uns anys, per
sort, també la meva feina. Escriure em permet intentar,
encara que sigui amb un granet de sorra, canviar el món.
I em permet revisar-me a mi mateixa com a persona.
2. A la seva obra hi ha influències d’altres autors i
d’altres novel·les?
Evidentment que sí, però em costa molt de veure'ls
perquè estic posada dins de lectures i escriptures. Penso
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que només és des de fora que es pot dir, jo no puc
contestar aquesta pregunta.
3. Quin premi literari li va fer més goig? Per què?
El premi Recull, el primer, perquè era un premi que, tot i
ser força desconegut, havia guanyat molta gent que
m'agrada (com la Carme Riera). Per tant, em va fer molta
il·lusió. A més, va ser el primer i, a més, recordo l'emoció
del meu home quan el vaig guanyar.
4. Per què s’ha implicat d’una manera tan contundent en
la defensa de les dones?
Perquè em sembla que els drets de les persones són
fonamentals i el col·lectiu més gran i més maltractat de la
història són les dones. Em sembla obvi dedicar-s'hi, el
que em sembla estrany és que algú que sigui democràtic
no els defensi.
5. Creu que la nostra societat és prou valenta i fa prou
esforços pera aconseguir la igualtat de gèneres?
No. Crec que hi ha molta resistència perquè el sistema
està organitzat perquè sigui al contrari. Per tant, defensar
els drets de les dones vol dir posar-se en contra del
sistema i, d'aquesta manera, posar-se en contra de molta
gent.
6. Els diaris de la Carlota són una eina per despertar les
contradiccions entre el jovent?
Els diaris de la Carlota són una eina per fer reflexionar.
Quan escric intento que la gent s'ho passi bé però, a més,
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que es qüestioni coses i, quan tanqui el llibre, no siguin
els mateixos ni les mateixes que quan el van obrir.
7. Actualment es fa una campanya a la televisió força
valenta i dura, en què es posa el focus en la indefensió de
les dones amb risc d’exclusió, què li ha semblat?
No sé de quina campanya em parles, ja que miro poc la
televisió. Estic a favor de les campanyes que sensibilitzen
sobre la violència de gènere, que és la violència que
pateixen les dones per una qüestió cultural.
8. Un altra campanya, aquests dies, ens sensibilitza
sobre el maltractament, sobre els fills i les filles de les
dones maltractades, creu que aquest risc es pot
combatre per mitjà de la campanya? Qui més caldria
que hi intervingués?
Cal canviar la llei (que és el que s'està intentant fer), per
tal que als maltractadors se'ls estableixi un ordre
d'allunyament no només de les dones sinó també dels
fills, ja que, a banda de fer mal als nens i nenes, en el cas
en què els maltractadors exerceixen violència també
contra ells, el que fan és transmetre un model de
convivència amb parella i amb família determinat, que és
negatiu, és clar.
9. Hem parlat de la TV, sabem que és un instrument de
coneixement del món i de moltes coses, però,
malauradament, també escampa models femenins que
són superficials i subalterns, com s’ha d’equilibrar,
segons la seva opinió, aquest debat?
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És impossible prohibir la publicitat. L'única solució és
ensenyar els joves a ser molt crítics amb el que veuen i
que sàpiguen que els estan venent una moto molt
determinada. Això és difícil, però. El que està clar és que
cal fer-ho des de l'educació.
10. Creu que els mitjans de comunicació difonen el
masclisme de manera expressa i interessada?
Els difonen de manera expressa, perquè sovint ni tan sols
són conscients del que estan transmetent.
11. Hi ha ideologia dins de les diferents cadenes que ens
informen? Per què molesten tant algunes estadístiques
sobre la violència de gènere? Creus que l’obscuritat i el
desconeixement pot interessar a algú?
És clar, tots els mitjans tenen darrera algun grup i tots
tenen ideologia: més o menys conservadora, més o menys
independentista, etc., però no n'hi ha cap de feminista:
tots són patriarcals. Cap mitjà té en els seus consells
d'administració gent amb perspectiva de gènere.
Molesten perquè posen en evidència un problema que té
a veure amb un sistema social que no hi ha interès en
canviar.
12. Per què els partits de dretes es posicionen de manera
clara en contra del ministeri d’Igualtat?
Perquè com més conservador és algú, més interessat està
en mantenir l'status quo i el sistema patriarcal. De fet, els
d'esquerres també en són contraris (fixa't en quantes
dones proposen com a caps de llista), el que passa és que
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ho diuen menys perquè tenen consciència que no està bé
dir-ho. Són més hipòcrites, vaja.
13. Per què la ministra Bibiana Aído ha estat la diana de
totes les seves crítiques?
Pel que acabo d'explicar a l'anterior pregunta.
14. Creu que després de la darrera remodelació del
Govern, feta pel President Rodríguez Zapatero, en què
s’ha suprimit el Ministeri d’Igualtat, la visualització de
la violència de gènere ha minvat com a problema
d’aquest país?
Crec que desaparegui el ministeri d'igualtat dóna forces a
les persones que no volen canviar l'organització
patriarcal, l'establerta. Respecte a la visualització de la
violència de gènere, en la mesura en què es continuïn fent
campanyes es visualitzarà. El problema són les contra
campanyes que organitza el patriarcat com la de les
denúncies falses. Crec que ha augmentat la violència de
gènere per culpa d'aquestes campanyes, ja que els
maltractadors amb elles es fan més forts.
15. Creia que algun dia un noi podria fer la recerca d’un
treball de Batxillerat sobre els teus diaris?
Creia que sí, que arribaria el dia en què els nois tindrien
suficient sensibilitat, intel·ligència i consciència
democràtica per adonar-se que corregir les desigualtats
entre l'home i la dona és una qüestió no només de dones
sinó també d'homes. Per tant, n'estic encantada.
16. Creus positiva la mirada masculina per a resoldre la
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violència de gènere? Si el conjunt de la ciutadania
tingués una posició decidida i valenta contra la
violència de gènere, es visualitzaria millor el fenomen i,
alhora, es podria combatre amb més “armes”?
La crec indispensable. Això afavoriria una educació
diferent. La violència de gènere només es rectificarà amb
l’educació. En la mesura que això la gent no ho veu (o no
se l'educa perquè ho vegi), es perpetuen els models, per
exemple a la publicitat, i això manté la violència de
gènere.
17. Creu que les tradicions, condicionen la igualtat de les
dones? La integració d’altres cultures en la nostra
societat és un perill per a continuar el camí de la
igualtat?
Les tradicions, efectivament, condicionen les dones
perquè s'apliquen més sobre d'elles que d'ells i, per tant,
en la majoria dels casos són un impediment per avançar
cap a la igualtat.
No, en la mesura en què la gent que ve d'altres països ha
de mantenir les tradicions que no afecten els drets civils,
els drets humans i, per tant, els drets que afecten a les
dones, i s'ha d'adaptar als drets que aquí ja han estat
adquirits.
18. Quins són els temes que li preocupen en l’actualitat?
L'educació, pels nivells baixos que tenim, i perquè encara
no hi ha una autèntica coeducació. I la situació
econòmica: de manera general, pel retrocés que significa
per la nostra societat i, de manera particular, pels drets
de les dones.
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19. Té entre mans algun altre diari?
Sí, justament ara estic treballant en un nou diari sobre
drets civils, immigració, etc.
20. Com va la gènesi del diari Blanc?
Justament el diari blanc ha quedat aparcat perquè tenia
molta documentació i vaig decidir dividir-la en dos futurs
diaris: el diari blanc, centrat en la qüestió de la memòria
històrica i l'actualitat; i el diari taronja, basat en els drets
civils i la immigració.
21. Té algun càrrec de responsabilitat des del que pugui
fer quelcom per la igualtat?
No tinc cap càrrec de responsabilitat, si això vol dir un
càrrec polític o en algun a empresa, però des de la meva
feina he fet i continuo fent coses, que crec que també és
important. A banda d'això, he estat presidenta de
l'associació Dones en Xarxa durant molts anys i formo
part de diverses associacions que lluiten pels drets de les
dones.
22. Quina obra seva l’ha deixada més satisfeta? Per què?
Una nit, un somni, perquè és l'obra a la qual he pogut
dedicar més esforç i més temps i em sembla l'obra més
complexa i completa que he fet.
23. Com veu la literatura catalana actual?
La trobo bé de salut. Es publiquen molts llibres, alguns de
bons i d’altres, no tant. Tot i que les dones tenen més
dificultats per publicar, penso que publiquen força i això
és positiu, perquè hi ha d'haver pluralitat.
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24. Com veu la literatura per a joves avui?
La veig encara millor que la literatura d'adults, perquè hi
ha molta pluralitat i es toquen temes que haurien estat
impensables fa uns anys.
25. Hi ha relleu generacional en autors i autores
catalans, com ho percep vostè?
Sí, veig que no hi ha cap problema en aquest sentit.
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Declaració Universal dels Drets
Humans
Preàmbul
Considerant que el respecte a la dignitat inherent a tots
els membres de la família humana i als drets iguals i
inalienables de cadascun constitueix el fonament de la
llibertat, de la justícia i de la pau del món;
Considerant que del desconeixement i menyspreu dels
drets humans, n’han derivat actes de barbàrie que
revolten la consciència de la humanitat, i que
l’adveniment en el futur d’un món on les persones
alliberades del terror i de la misèria tinguin dret a parlar i
a creure lliurement ha esdevingut la més alta aspiració
humana;
Considerant cosa essencial de protegir els drets humans
amb un règim de dret a fi que l’ésser humà no es vegi
obligat al capdavall a rebel·lar-se contra la tirania i
l’opressió;
Considerant que és també essencial de fomentar
l’establiment de relacions amistoses entre les nacions;
Considerant que en la Carta de les Nacions Unides els
pobles han proclamat llur fe en els drets fonamentals de
l’ésser humà, en la dignitat i en la vàlua de la persona
humana, en la igualtat de drets d’homes i dones, i que
s’han demostrat disposats a afavorir el progrés social i a
instaurar unes millors condicions de vida dins d’una més
gran llibertat;

151

Considerant que els estats membres s’han compromès a
assegurar, e n cooperació amb l’Organització de les
Nacions Unides, el respecte universal i efectiu dels drets
humans, de les llibertats fonamentals;
Considerant que una concepció comuna d’aquests drets i
d’aquestes llibertats és de la més gran importància amb
vista al ple acompliment d’aquest compromís,
L'Assemblea General
Proclama aquesta Declaració Universal dels Drets
Humans com l’ideal comú que tots els pobles i totes les
nacions han d’assolir a fi que totes les persones i òrgans
de la societat, tenint aquesta Declaració sempre present a
l’esperit, s’esforcin a promoure el respecte d’aquests drets
i d’aquestes llibertats mitjançant l’ensenyament i
l’educació, i assegurar amb mesures progressives d’ordre
nacional i internacional llur reconeixement i aplicació
universals i efectius, tant per part dels estats membres
com dels territoris que jurídica- ment en depenen.
Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i
en drets. Són dotats de raó i de consciència, i els cal
mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat.
Article 2
Qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de
totes les llibertats que aquesta declaració proclama, sense
cap distinció de raça, de color, de sexe, de llengua, de
religió, d’opinió pública o d’altra mena, d’origen nacional
o social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altra
classe. Hom no farà tampoc cap distinció fonamentada en
l’estatus polític, administratiu i internacional del país o
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territori del qual depengui jurídicament la persona, tant
si es tracta d’un país o territori independent, com si està
sota la tutela, encara que no sigui autònom o que estigui
sotmès a qualsevol limitació de sobirania.
Article 3
Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat
de la persona.
Article 4
Cap persona no està sotmesa a esclavitud o servatge;
l’esclavitud i el tràfic d’esclaus són prohibits en totes llurs
formes.
Article 5
Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o
tractes cruels, inhumans o degradants.
Article 6
Tothom i en tot lloc té dret al reconeixement de la pròpia
personalitat jurídica.
Article 7
Tothom és igual davant la llei i té dret d’obtenir-ne la
mateixa protecció contra qualsevol discriminació que
violi la present declaració contra tota provocació a una tal
discriminació.
Article 8
Tota persona té dret a un recurs efectiu prop de les
competents jurisdiccions nacionals, contra aquells actes
que violin els drets fonamentals reconeguts per la
constitució o la llei.
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Article 9
Ningú no pot
arbitràriament.

ser

arrestat,

detingut

ni

exiliat

Article 10
Tota persona té dret, en règim d’igualtat, que la seva
causa sigui portada equitativament i imparcialment en un
tribunal independent i imparcial, el qual decidirà tant
sobre els seus drets i les seves obligacions com sobre el
fonament de tota acusació adreçada contra ella en
matèria penal.
Article 11
1. Hom presumeix innocent tota persona acusada d’un
acte delictiu fins que la seva culpabilitat hagi estat
establerta legalment en el curs d’un procés públic, en el
qual totes les garanties necessàries per a la defensa hagin
estat assegurades.
2. Ningú no serà condemnat per accions o per omissions
que quan foren comeses no constituïen acte delictiu
d’acord amb el dret nacional i internacional. Tampoc no
s’imposarà cap pena superior a la que era aplicable quan
l’acte delictiu fou comès.
Article 12
Ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries en la
seva vida privada ni en la de la seva família, en el seu
domicili ni en la seva correspondència, ni d’atemptats
contra la seva fama o reputació. Tota persona té dret a la
protecció de la llei contra aquestes intromissions o
aquests atemptats.

154

Article 13
1. Tota persona té dret a circular i a escollir el seu lloc de
residència a l'interior d’un estat.
2. Tota persona té dret a abandonar qualsevol país,
àdhuc el propi, i a retornar-hi.
Article 14
1. En cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil i
a beneficiar-se’n en d’altres països.
2. Aquest dret no podrà ésser invocat en cas de
persecució basada realment en un crim de dret comú, o
actes contraris als principis i fins de les Nacions Unides.
Article 15
1. Tot individu té dret a una nacionalitat.
2. Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva
nacionalitat ni del dret a canviar de nacionalitat.
Article 16
1. A partir de l’edat núbil, l’home i la dona, sense cap
restricció per raó de raça, nacionalitat o religió, tenen
dret a casar-se i a fundar una família. Ambdós tenen
drets iguals al matrimoni, durant el matrimoni i en el
moment de la seva dissolució.
2. El matrimoni només pot realitzar-se amb el
consentiment lliure i ple dels futurs esposos.
3. La família és l’element natural i fonamental de la
societat, i té dret a la protecció de la societat i de l’estat.
Article 17
1. Tota persona, individualment i col·lectiva, té dret a la
propietat.
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2. Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva
propietat.
Article 18
Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de
consciència i de religió; aquest dret comporta la llibertat
de canviar de religió o de convicció i la de manifestar-les
individual- ment o en comú, en públic i en privat,
mitjançant l’ensenyament, la predicació, el culte i
l’acompliment de ritus.
Article 19
Tot individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió;
això comporta el dret a no ésser inquietat per causa de les
opinions i el de cercar, rebre o difondre les informacions i
les idees per qualsevol mitjà d’expressió i sense
consideració de fronteres.
Article 20
1. Tota persona té dret a la llibertat de reunió i
d’associació pacífiques.
2. Ningú no pot ésser obligat a pertànyer a una
determinada associació.
Article 21
1. Tothom té dret a prendre part en la direcció dels afers
públics del seu país, sigui directament, sigui per mitjà de
representants elegits lliurement.
2. Tota persona té dret a accedir a les funcions públiques
del país en condicions d’igualtat.
3. La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat dels
poders públics; aquesta voluntat ha d’expressar-se
mitjançant eleccions sinceres que cal celebrar
periòdicament per sufragi universal igual i secret, o
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seguint qualsevol procediment equivalent que asseguri la
llibertat del vot.
Article 22
Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la
seguretat social; té la facultat d’obtenir la satisfacció dels
drets econòmics socials i culturals indispensables a la
seva dignitat i al lliure desenvolupament de la seva
personalitat, per l’esforç nacional i la cooperació
internacional, segons l’organització i els recursos de cada
país.
Article 23
1. Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció del seu
treball i a la protecció contra la desocupació.
2. Tothom té dret, sense cap discriminació, a igual salari
per igual treball.
3. Tothom que treballa té dret a una remuneració
equitativa i satisfactòria que asseguri per a ell i per a la
seva família una existència conforme amb la dignitat
humana, completada, si cal, amb els altres mitjans de
protecció social.
4.Tota persona té dret, unint-se amb d’altres, a fundar
sindicats i a afiliar-s’hi per a la defensa dels propis
interessos.
Article 24
Tota persona té dret al descans i al lleure i,
particularment, a una limitació raonable de la jornada de
treball i a vacances periòdiques pagades.
Article 25
1. Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri la
seva salut, el seu benestar i els de la seva família,
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especialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge, a
atenció mèdica i als necessaris serveis socials; tota
persona té dret a la seguretat en cas de desocupació,
malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa o en d’altres casos de
pèrdua dels mitjans de subsistència a causa de
circumstàncies independents de la seva voluntat.
2. La maternitat i la infantesa tenen dret a una ajuda i a
una assistència especials. Tot infant nascut en el
matrimoni o fora d’ell, frueix d’igual protecció social.
Article 26
1. Tota persona té dret a l’educació. L’educació serà
gratuïta, si més no, en el grau elemental i fonamental.
L’ensenyament elemental és obligatori. Cal que
l’ensenyament tècnic i professional sigui generalitzat, i
que s’obri a tothom l’accés als estudis superiors amb
plena igualtat per a tots amb atenció al mèrit de cadascú.
2. L’educació ha de tendir al ple desenvolupament de la
personalitat humana i al reforça- ment del respecte dels
Drets Humans i de les llibertats fonamentals. Ha
d’afavorir la comprensió, la tolerància i l’amistat entre
totes les nacions i tots els grups socials o religiosos, i la
difusió de les activitats de les Nacions Unides per al
manteniment de la pau.
3. El pare i la mare tenen, amb prioritat, dret a escollir la
classe d’educació de llurs fills.
Article 27
1. Tota persona té dret a prendre part lliurement en la
vida cultural de la comunitat, a fruir de les arts i a
participar del progrés científic i dels beneficis que en
resultin.
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2. Qualsevol persona té dret a la protecció dels interessos
morals i materials derivats de les produccions
científiques, literàries i artístiques de què sigui autor.
Article 28
Tota persona té dret a que regni en el medi social i
internacional un ordre que permeti d’assolir amb plena
eficàcia els drets i les llibertats enunciats en aquesta
declaració.
Article 29
1. Tota persona té dret a uns deures envers la comunitat
en la qual, només, li és possible el lliure i ple
desplegament de la personalitat.
2. En l’exercici dels drets i en el gaudi de les llibertats
ningú no està sotmès sinó a les limitacions establertes en
la llei, exclusivament en l’ordre a assegurar el
reconeixement i el respecte dels drets i de les llibertats
alienes, i a fi de satisfer les justes exigències de la moral,
de l’ordre públic i del benestar general en una societat
democràtica.
3. Aquests deures i aquestes llibertats mai no podran
ésser exercits contra els fins i els principis de les Nacions
Unides.
Article 30
Cap disposició d'aquesta declaració no pot ésser
interpretada en el sentit que un estat, un grup o un
individu tinguin dret a lliurar-se a una activitat o a
cometre un acte encaminat a la destrucció dels drets i les
llibertats que s’hi enuncien.
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Textos seleccionats per al comentari
Text d’El diari lila de la Carlota
“sos: ja veus que, des de petites, se'ns ensenya com hem
de ser, què hem de pensar, com hem de sentir i expressar.
nos... El mateix es fa amb els nens. Ens eduquen d'acord
amb el rol que volen que desenvolupem en el futur.
La mare recita:
- Les característiques associades a l'àmbit públic són
masculines: la justícia, la competitivitat, l'agressivitat, la
duresa, l'activitat, el treball fora de casa i reinunerat... Les
associades a l'àmbit privat són les femenines: la
compassió, la solidaritat, la tendresa, la feblesa, la
passivitat, el treball a dins de casa i no remunerat...
- A escala planetària, i sovint en nom de la tradició, les
noies són confrontades a obstacles que limiten la seva
emancipació -afegeix l'àvia.
- Doncs hi ha dones -comento jo pensant en la Lola- que
tenen molt presents els seus drets i que tenen molt clar
que lluitaran contra les característiques femenines
imposades per la societat.
I els explico la situació: la Lola, ni que la matin, prepara
el menjar a casa seva.
- Doncs, la Lola entén el feminisme d'una manera
diferent a com ho entenem la mare i jo -explica l'àvia-o
Primera, no cal renunciar a les característiques
femenines; al revés, cal ensenyar-los als homes a
incorporar-les. L'home tendre, compassiu, solidari, que
s'ocupa de la casa i de les criatures és l'home nou que el
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món del futur necessita. I d'altra banda, les dones no ens
hem de desprendre del que han estat tradicionalment
característiques femenines: cuinar per als altres és una
necessitat, un plaer, una forma de reunir al voltant d'una
taula la gent que estimes.
- Merda! -crida la mare.
- Què passa? -preguntem tots a l'una. No és freqüent que
la mare deixi anar paraulotes, i menys davant nostre.
- Se'ns ha punxat una roda. Au! Baixeu. No tenim altre
remei que canviar-la...
Mentre la mare treu el gat i comença l'operació, l'àvia ens
explica:
-¿Veieu? Ara la vostra mare està fent una cosa que,
tradicionalment, s'ha considerat competència dels homes.
Tan feminista com és, tan com lluita per fer valdre els
seus drets, seria una fallada terrible que no demostrés
que també és capaç d'assumir les seves obligacions. Hi ha
dones que, al davant· d'una situació així, demanen ajuda
a un home. I això, no s'hi val.
Ostres! Aquest comentari em fa pensar...
- Àvia, si m'agrada un noi, ¿creus que m'he d'esperar,
com sempre han fet les noies, fins que ell em digui si li
agrado i vol sortir amb mi?
- Naturalment que no, Carlota! És clar, si li proposes
alguna cosa, t'arrisques a una resposta negativa. Però, ¿i
què? Ells també s'arrisquen al mateix quan fan
proposicions a una noia.
Decidit: de demà no passa! Vaig i li dic a en Marcel que
m'agrada.
21 de gener
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Li dic, no li dic, li dic, no li dic...? M'he passat així tot el
dia.”

Text d’El diari blau de la Carlota
“- La mare té una reunió-diu en Marc. Es treu un retall de
diari de la cartera-. Au, vés llegint mentre jo et preparo el
dinar. T'he portat dues notícies que et poden interessar
per al teu diari blau.
- Ets un sol!
- Ho sé, ho sé... No trobaries cap altre germà al món com
jo -diu i em pica l'ullet.
La primera notícia parla de la detenció d'un professor de
la Universitat de Granada que entrava en contacte amb
nens de deu i dotze anys a través del messenger i, un cop
s'havia fet amic d'ells, els demanava que es despullessin
davant de la webcam. Les imatges, dels nens les
distribuïa per Internet a pederastes, o sigui, paios adults
que se senten sexualment atrets pels nens.
La segona notícia parla de tres estudiants de Zamora que
han estat detinguts per captar amb els seus mòbils
escenes de contingut sexual d'unes quantes companyes de
l'institut. Pel que es veu,després enviaven, a altres
companys, les escenes pel mòbil a canvi de calés.
- Què me'n dius? -demana en Marc, mentre em deixa,
damunt del llit, la safata amb el dinar.
- Apa! ¿Un altre cop mandonguilles amb sípia? -dic pet;
tocar-li el nas.
- ¿Què esperaves, que et fes un arròs a la cassola?
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Surt de l'habitació i hi torna al cap d'uns minuts amb la
seva safata. S'asseu als peus del meu lli ti m'assenyala els
retalls de diari.
- Corn diuen l'àvia i la mare, qualsevol potser un
maltractador.
- Efectivament: un professor d'universitat, uns companys
de l'institut...
- I tothom pot convertir-se en víctima: el teu germà
xatejant per Internet o tu, als vestuaris del poliesportiu.
- Doncs, ja ho saps, borinot, vés amb molt de compte amb
els xats, sobretot si un paio et vol fer regals i t'ofereix, per
exemple, un mòbil o entrades per a un partit de futbol.
No serà gratis; després es voldrà aprofitar de tu.
- Sí. I sembla que si m'hi nego, aleshores m'amenaçarà
d'infectar-me l'ordinador o fer-me mal.
- No caiguis mai en el parany. Però si hi caiguessis, m'ho
dius volant o l'hi dius a la mare. Veuràs la denúncia que li
posem, al paio..
A la tarda, aprofito per llegir al llit, que és una de les
meves activitats preferides. Tinc entre mans un llibre que
m'ha recomanat la mare. Es una novel·la d'una autora
alemanya, la Blrglt Vanderbeke. Es titula Mejillones para
cenar. Un llibre curt i divertit... Bé, més que divertit
extremament irònic. La mare em va dir que era una sàtira
boníssima de la família patriarcal i, realment, ho és.
Tot i que a casa no es regeixen per aquest patró, reconec
que, és el model familiar de molta gent que conec. Per
exemple, la família de la Rosa una noia del meu curs amb
qui no tinc gaire amistat, però amb la qual vaig haver de
fer un treball l'any passat. Vaig passar un cap de setmana
a casa seva i em vaig prometre a ml mateixa que mai més
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no li tornaria a acceptar una invitació. L'ambient era tan
tens que se'm va posar un pes a l'estómac que no em vaig
treure del damunt amb facilitat. Aparentment, no passava
res: no hi havia crits; el pare parlava amb un to discret, i
la mare amb una veu que gairebé ni se sentia. Ella, s'ha de
dir, semblava força acostumada quan el seu marit era a
casa; corn si no gosés contradir-lo en res. Al pare, en
canvi, se'l notava a la seva salsa; feia la impressió que
aquella era casa seva més que no pas la dels altres. Quan
alguna cosa del que feia algun membre de la família no li
agradava, es limitava a alçar la cella, amb cara de males
puces, i l'altre, com si li haguessin tocat un botó aturava
l'activitat o la feia d'una altra manera.
Els àpats eren una tortura. Tothom parlava poc i, si algú
expressava un punt de vista que generava l'oposició del
patriarca, immediatament es feia enrere o callava. Només
una vegada, durant un sopar i a propòsit de la pena de
mort, la germana gran de la Rosa va insistir a tirar
endavant els seus arguments; es mostrava contrària a les
execucions. A mi, m'hauria agradat intervenir-hi per
expressar el meu parer, que coincidia amb el de la Rosa,
però, sentint el to cada cop més agressiu del pare i veient
la cara tensa dels altres membres de la família, vaig
considerar més prudent no obrir la boca. L ambient es va
anar escalfant tant que vaig arribar a pensar que, de la
tensió, alguna copa o alguna bombeta petarien. L'únic
que va petar, però, va ser el patriarca. Tot d'una, acalorat
i acorralat, va clavar un cop de puny damunt la taula i va
dir: «Prou, en aquesta casa mano jo i d'aquest terna
davant meu no se'n tornarà a parlar més».
Llegint el llibre de la Vanderbeke, em sento transportada
de...”
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Fotografies d'Efisèria
Mireia Garriga

Principi
Veus en off. Només es veuen imatges.
VEU 1. Què sentia després que el seu marit la maltractés?
VEU 2. Desgraciadament, fa dos mesos no hagués sigut
capaç de trobar cap paraula per descriure-ho, ni cap
qualificatiu que englobés els sentiments que m’omplien
en aquells moments. I no era pas per ignorància. Per això,
una amiga psicòloga em va aconsellar que inventés un
mot nou que m’ajudés a saber què era aquella foscor en
què m’abandonava dia rere dia. Vaig decidir ajuntar les
inicials dels mots amb què em sentia identificada i
extreure’n una combinació fàcil de pronunciar. De
l’engany, el fracàs, la insignificança, la submissió,
l’embogiment, la ràbia, la indefensió i l’angoixa
nasqué EFISÈRIA. Un sentiment que m’ha acompanyat
llargues tardes i interminables nits tancada a l’habitació.
Un sentiment que va ser capaç d’enfonsar-me en la més
obscura de les misèries i d’encoratjar-me durant unes
dècimes de segon. Un sentiment compartit amb milers de
dones que, com jo, cerquen en la soledat la medecina per
a les seves ferides.
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