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LA REIVINDICACIÓ DE LA SITUACIÓ DE 
LA DONA EN LA TRANSICIÓ A TRAVÉS 

DE LA REVISTA CANIGÓ

Carles Cortés Orts 
Ivan Gisbert López
Universitat d’Alacant

Resum

Actualment, la figura d’Isabel-Clara Simó esdevé un autèntic referent dins 
les lletres catalanes contemporànies. Si ens fixem en aquesta etapa més actual 
com a narradora, l’escriptora segueix un procés inesgotable de creació, des-
tacant especialment per conrear un estil molt marcat, sobretot dins els seus 
escrits de ficció, on analitza profundament el comportament i les actuacions 
dels éssers humans davant les adversitats que el destí va obsequiant-los.

Però si escorcollem amb més atenció les seues primeres passes, ens topa-
rem amb una Isabel-Clara Simó periodista, caracteritzada per la ironia i per 
l’humor sagnant amb què dota els seus articles contestataris, on denuncia 
tota mena d’injustícies socials. En aquesta primera etapa comencem a traçar 
un perfil de l’autora singularitzat per la seua ideologia nacionalista, indepen-
dentista i feminista.

Enmig de tot aquest període històric d’agitacions i de transició política, 
el 1971 Isabel-Clara Simó se’n fa càrrec de la direcció d’una plataforma 
molesta i esquiva per a les elits polítiques més centralistes, la revista Canigó 
que, fins aleshores, dirigia el seu marit, Xavier Dalfó. Dins les seues pàgines, 
moltes vegades minades, censurades i sancionades, ens trobem amb autèn-
tiques joies inexplorades que han esdevingut aportacions claus d’un grup de 
lletraferits de renom que lluitaven per reivindicar la cultura, la llengua i la 
política catalanista, com ara Pere Calders, Maria Aurèlia Capmany, Jaume 
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Fuster o Margarida Aritzeta. Però, a més, aquesta revista simbolitza una 
posició inconformista envers el paper secundari i silenciat de la dona, sotmès 
a innumerables atropellaments. Encapçalat per la pròpia directora, Canigó 
ens ofereix un maremàgnum de tributs reivindicatius, escrits per dones, que 
deixa palesa la participació activa i el protagonisme que agafaven moltes 
col·laboradores insistint en deixar petja dins la nostra història i la nostra 
identitat.

1. Introducció

La periodista Isabel-Clara Simó esdevé un referent per les lletres catalanes 
actuals, una figura compromesa amb la cultura pròpia que des de la seua 
literatura ha pres el punt de vista de la reivindicació de la llibertat de la dona 
com a base referencial en gran part dels seus textos. Com a periodista, dota 
els seus articles d’un humor i d’una ironia sagnant, denunciant les injustícies 
socials sota un vel ideològic apuntalat pel feminisme, les repressions, l’inde-
pendentisme i l’homenatge artístic. Així, el paper com a articulista engreixa 
la seua participació activa dins les lletres catalanes, a més a més de partici-
par en diversos debats radiofònics, discursos polítics, tertúlies o certàmens 
literaris.

Si ens traslladem a la seua joventut, al final de la dècada dels seixanta, 
l’autora inicia el camí de periodista col·laborant en la revista Canigó, diri-
gida per l’empordanès Xavier Dalfó, amb qui s’hi casarà posteriorment. Fem 
referència a una revista que inicià el seu periple el març del 1954, a Figueres. 
Els seus exemplars es publicaven mensualment i, a poc a poc, va consoli-
dant el nombre de lectors i va assolint un èxit, fins aleshores impensable. La 
publicació oferia, a més del vessant informatiu, una plataforma per als cata-
lanistes independentistes dins el vessant polític. Cal tenir present les dues 
etapes ben diferenciades que abraça la seua trajectòria: els primers anys, i en 
plena dictadura franquista, la revista oferia un caràcter localista i conserva-
dor.1 Posteriorment, amb l’establiment de la democràcia, els col·laboradors, 
alliberats i desemmascarats, mostraran un tarannà independentista i partidari 
dels Països Catalans com a una unitat.

1.  Dins el número inicial se’ns facilita l’objectiu principal de la revista: recollir el sentir lite-
rari i cultural de l’Empordà. Es considerava complement i col·laboradora dels setmanaris 
Ampurdàn i Vida parroquial, i els seus autors són figuerencs que desitgen laborar per la 
Pàtria. Fins i tot, s’hi podia llegir la referència imposada: «En este primer número, vaya 
nuestro saludo, emotivo y sincero, a nuestro invicto Caudillo Franco, a las Jerarquías y 
Autoridades provinciales, locales y comarcales, en la promesa de que sabremos cumplir 
fielmente los postulados del Nuevo Estado Español».
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Figueres, enclavada en un marc geogràfic incomparable, i bressol d’un 
nombre considerable d’artistes, oferia la possibilitat de publicar una revista 
que despertés el sentimentalisme en pro dels seus conciutadans, així com 
queda palès en aquests primers números. Recollim les paraules de Pere 
Meroño:

Obres d’art d’autors d’avantguarda; processons o imatgeria religiosa; pro-
homs del sanguinari franquisme; paisatges costabravencs d’una puresa i 
virginitat vellutades; imatges a color i de tons godardians, estridents i vius; 
blancs i negres crus i nítids; persones en primer pla; viles a vol d’ocell; 
tradicions eternitzades per la càmera; personatges estrangers... En fi, no n’hi 
ha pas més cera que la que crema i la revista, com a bona supervivent, ho 
amaneix tot: cosmopolitisme; art; tradició; tipisme; oficialisme, catalanisme 
sentimental... (Meroño: 2011, 47)

Però no fou fins als inicis de la nova dècada dels seixanta quan la revista va 
comprendre que calia trencar amb el caràcter localista de les seus planes, can-
viant el punt de mira i realitzant reportatges culturals que abraçaren un àmbit 
nacional i, fins i tot, internacional. Uns clars exemples d’aquesta evolució 
són els monogràfics i les aportacions de Josep Pla, Víctor Català, Salvador 
Dalí, Narcís Monturiol o Maurice Chevalier. A més a més, en aquests anys, 
Isabel-Clara Simó inicia la relació professional i sentimental amb el director 
de la revista, Xavier Dalfó. En un principi, l’escriptora col·labora puntual-
ment en la revista, però serà clau la seua aportació, ja que decideix, perso-
nalment, escriure la seua columna en català, tot i les restriccions. El públic 
lector es regracia amb la iniciativa de la revista i, progressivament, el castellà 
va desapareixent dels textos editats en les seues planes, en detriment del 
català.

Paral·lelament, s’accentua la ideologia nacionalista dels seus col·la-
boradors. És per això, que el règim franquista sanciona i restringeix als 
instigadors de la publicació, obstaculitzant la seua difusió. Simó decideix 
llicenciar-se en periodisme, condició sine qua non per a dirigir Canigó, tot 
evitant la seua desaparició. Portant les regnes de la revista, la periodista 
canvia la seu a Barcelona, centralitzant-la, així com el seu tiratge, que ara 
esdevindrà setmanal. Durant aquests dotze anys (1971-1983) de directora, 
la revista pren consideració i arreplega col·laboracions d’autors de renom 
dins la cultura catalana com ara Pere Calders, Manuel de Pedrolo, Quim 
Monzó, Ricard Salvat, Maria Aurèlia Capmany, Maria Àngels Anglada o 
Margarida Aritzeta. La manca de subvencions, la marginació política i el 
successiu davallament que sofrí la revista a inicis dels vuitanta, va abocar a 
la seua desaparició el 1983, coincidint cronològicament amb l’aparició de 
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les primeres obres literàries de Simó.2 Segons l’estudiós Pere Meroño: «su 
catalanismo combativo, su independentismo, incomodaron al nuevo gobi-
erno de CiU que lo quería todo atado y bien atado. Por eso le cerró el grifo de 
la publicidad institucional y las subvenciones. Canigó estorbaba a la nueva 
instauración políticoinstitucional catalanista ».3

Però Canigó no només representava una plataforma on predominaven 
les reivindicacions culturals i lingüístiques, sinó que, a més, les seues planes 
oferien escrits caracteritzats per l’inconformisme envers el paper secundari 
de la dona, sotmès a innumerables atropellaments. Encapçalat per la seua 
directora, la revista ofereix un maremàgnum de tributs protestataris, escrits 
per dones, que deixen palesa la participació activa i el protagonisme que aga-
faven moltes col·laboradores insistint en deixar petja dins la nostra història 
i dins la nostra identitat. Tot seguit, oferim una mostra detallada d’aquests 
exemples.

2. Les entrevistes

L’any 1971, com hem comentat anteriorment, representà una data clau en el 
devenir de la revista. Amb la direcció de Simó, Canigó ja no és aquesta revista 
mensual, sinó setmanal, la redacció de la qual és traslladada a Barcelona. La 
revista augmenta el nombre de pàgines, cerca col·laboradors de renom dins 
les lletres catalanes, així com institucions publicitàries de gran tonatge, i, 
sobretot, li atorga aquest punt de professionalitat que tantes vegades havien 
anhelat. A més, Canigó accentua els seus trets reivindicatius a mesura que 
la democràcia va rellevant el temut i imperant règim franquista. La figura 
de Simó es converteix en la referència absoluta de les publicacions, dirigint, 
interactuant i manipulant la totalitat estructural de la revista. L’època anterior 
li havia servit per a adquirir experiència al costat de grans professionals però 
també per a créixer progressivament com a una jove promesa dins l’àmbit 
dels articles d’opinió. Ara, en aquesta segona etapa, les entrevistes centraran 
la seua tasca principal com a periodista.

Simó passa de l’eterna solitud de l’escriptori, llapis i paper, a llargues 
conversacions íntimes amb personalitats destacades dins l’àmbit internacio-
nal, cultural i polític. Algunes d’aquestes entrevistes li suposaren un trasbal-
sament emocional que l’ajudaren a visionar el seu entorn amb uns altres ulls. 

2.  És quan mire que hi veig clar (1981) i Júlia (1983)
3.  Entrevista de Ramon Teixidó a Pere Meroño dins el «Diari del Maresme» el 25 de juny del 2012 

(http://revistadeletras.net/pere-merono-la-revista-canigo-me-ayudo-a-apreciar-la-politica) 



70 Carles Cortés Orts; Ivan Gisbert López 

Segons la pròpia Simó,4 hi ha diverses entrevistes que la colpiren substanci-
alment: unes de manera positiva, d’altres la deceberen profundament, però 
totes li donaren suport a l’hora de cimentar la seua construcció ideològica. 
D’entre totes elles, en destaca la de Miguel Ángel Asturias, ambaixador de 
Guatemala a París, el 8 d’agost del 1968; la de J. V. Foix, literat que no 
admetia preguntes, el 23 de setembre del 1972; la de Ricard Salvat, l’11 de 
novembre del 1972; la de Joan Fuster, el 24 de març de 1975; la d’Antoni de 
Senillosa, el 29 de novembre del 1975; la de Josep Faulí, el 21 de maig del 
1977; o la de Salvador Espriu, el 22 de gener del 1983. Pel que fa a les dones, 
la periodista destaca l’entrevista realitzada a Maria Aurèlia Capmany, el 12 
de febrer del 1983; o la realitzada a Rosa Maria Sardà, l’1 de març del 1980; 
tampoc la de M. Antònia Oliver, dues setmanes després.

Ens situem en plena Transició, una època d’efervescència dels movi-
ments en defensa de la dona davant de la nova situació política. La jove 
periodista aprofita l’avinentesa d’aquestes tertúlies per lloar, primerament, la 
trajectòria i les obres de la persona entrevistada, i, posteriorment, per tractar 
de reflectir les reivindicacions de les dones en boca d’escriptores de referèn-
cia, tot mostrant la simpatia per aquestes iniciatives en pro dels drets de la 
dona. És el cas de l’entrevista a M. Antònia Oliver:

–A «Vegetal», i a d’altres coses teves, hi ha el problema de la dona. Ets 
feminista?
–Sóc feminista per lliure, i el fet de no estar integrada en cap organitza-
ció feminista fa que molts es pensen que no ho sóc. En la nostra societat 
encara es necessiten unes credencials; sí, sembla mentida que encara siguin 
necessàries. El meu feminisme ha evolucionat d’ençà que vaig començar 
a conscienciar-me. Vaig passar per l’etapa de creure que ser feminista era 
comportar-se com un home, com el prototipus de mascle. Però no vull caure 
en l’altre extrem i comportar-me com un prototipus de dona, que és el pro-
totipus imposat per la societat masclista. Intent comportar-me com sóc jo, 
ja he superat l’etapa adolescent d’intentar millorar-me... (Canigó 649, 11)

En totes elles hi ha interés per plasmar aquesta posició inconformista i ressen-
tida d’unes dones que han patit un cert procediment de repressió i de discri-
minació pel simple fet de ser dones. Dones decebudes, guerreres i enèrgiques 
que han estat notícia per la seua valentia de rebel·lar-se contra aquestes situ-
acions de desigualtat, com per exemple, l’entrevista a Blanca Serra5, empre-

4.  Entrevista amb Isabel-Clara Simó a l’Ametlla del Vallés, lloc de residència de la periodista 
el 26 de setembre del 2013. Els exemplars de la revista Canigó han estat cedits per Isabel-
Clara Simó i Xavier Dalfó i són en procés de digitalització per l’Arxiu de la Democràcia 
de la Universitat d’Alacant.

5.  Canigó 488, 16
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sonada pels suposats contactes amb els moviments d’alliberament bascos. 
Simó recull en les pàgines de la revista aquestes opinions vessades per grans 
referents nacionals, que, alhora, senten simpatia pels diversos moviments 
feministes. És el cas de la cantant Josiana6 que, a banda de reconèixer el seu 
vessant feminista, estudia el comportament d’aquests grups reivindicatius, 
tant a Catalunya, com a França.

Al llarg dels anys, altres col·laboradors han tingut l’oportunitat d’en-
trevistar personalitats i lletraferits de gran alçada, que han deixat la seua 
empremta pel que fa a la situació de la dona en les seves respectives èpoques. 
Reproduïm, primerament els mots de Mercè Rodoreda, en una entrevista de 
Carles Isasi Angulo, on l’escriptora, aparentment, pren una posició desentesa 
i poc implicada en els moviments feministes, però en el fons sentencia con-
tundentment els privilegis de ser dona, així com fa en les seues obres:

–Què pensa vostè del moviment d’alliberament de la dona?
–Estic completament al marge. No m’interessa. Hi ha moltes dones que es 
preocupen d’això; són a més molt intel·ligents. Però, repeteixo, no és un 
problema que m’atanyi. Jo crec que la dona és un ésser important i que en 
realitat per poc intel·ligent que sigui, ho té tot guanyat a la vida. (Canigó 
445, 17)

Tot seguit reproduïm, les paraules de la cantant Marina Rossell que, entrevis-
tada per Carme Riera, reclama categòricament la importància de la dona en 
la societat contemporània i la supressió d’algunes repressions discriminatò-
ries que assetgen el sexe femení:

–I del feminisme, què?
–Cal fer una crítica a tots els partits de l’oposició: ara s’han adonat que la 
dona també és un vot, el 52% de la població som dones! Cal reivindicar 
càrrecs públics per les dones, igual salari per igual treball, dret a avortar, 
venda lliure d’anticonceptius, divorci, lliure utilització del cos, derogació 
de la llei de perillositat social, etc. (Canigó 502, 29)

Al llarg dels gairebé 30 anys de supervivència de Canigó, especialment, 
en aquesta segona etapa, el maremàgnum d’entrevistes a figures femenines 
representatives ajuden a recolzar la lluita tenaç que la seua directora ha man-
tingut, i continua mantenint, envers la igualtat de la dona. Són figures que 
demostren la seua vàlua com a artistes, com a intel·lectuals i, sobretot, com a 
persones amb els mateixos drets. Referents com la pintora Carme Bernardo, 
la cantant Maria del Mar Bonet, les escriptores Maria Aurèlia Capmany i 

6.  Canigó 661, 15-17
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Arantxa Urretavizcaya, la traductora txeca Monika Zgustovà, o la poetessa 
Maria Mercè Marçal.

Per concloure aquest apartat, recollim els mots d’Irene Guadan, dona 
i psicòloga, que, entrevistada per Carme Leandro i Xon Pagés, reflexiona 
sobre la psicoanàlisi, el paper repressiu que ha patit el sexe femení en aquesta 
ciència i la manera de procedir a partir d’aquesta injustícia:

–El paper de la dona l’hem d’escriure entre totes. No tenim, actualment, 
amb quina dona identificar-nos, volem canviar però no sabem què volem 
ser. El problema és perdre el lloc de la dona i voler fer com l’home, quan 
se sap que continues essent dona. És una qüestió de canviar el que tenim 
a l’entorn. Hi ha d’haver una nova dona, que no sigui neuròtica, que no 
hagi de renunciar, al seu desig. [...] Acceptar una identitat femenina i poder 
reconciliar-nos amb aquesta dona-mare-bona que tots volem ser. El camí 
és personal. I aquí és on els psicoanalistes, podem ajudar la dona. (Canigó 
772, 17)

3. La dona com a centre d’atenció: lluites i discriminacions

El fet que la publicació de la revista comprenga un nombre d’anys consi-
derable que, a més, han estat uns anys d’agitació social i política contínua, 
facilita la diversitat de textos i col·laboracions que han anat reproduint-se 
sense aturador en les seues pàgines. La revista es fa ressò de les multitudi-
nàries concentracions femenines que s’hi realitzen en el punt neuràlgic de 
Barcelona. Però, a més, els textos ofereixen una visió més subjectiva en boca 
de les seues col·laboradores que mostren aquest esperit per un objectiu comú: 
l’abolició de la marginació de la dona. És el cas de les primeres Jornades 
Catalanes de la Dona,7 celebrades del 27 al 30 de maig de 1976 al Paranimf 
de la Universitat de Barcelona, que la revista arreplega en un dossier sota el 
títol «Un pas cap a l’alliberament». Aquest acte es fou considerat un dels pri-
mers de la transició amb caràcter totalment obert a la participació ciutadana 
on es debatia sobre les demandes i les repressions que les dones continuaven 
arrossegant en aquests anys. La notícia recull, entre altres aspectes, per una 
banda, els punts més polèmics que recollien els ponents i, per altra, aquelles 
unitats temàtiques que més destacaren dins el conjunt, com per exemple dona 
i política, dona i treball, dona i sexualitat, dona i barris, dona i legislació, o 
dona i mitjans de comunicació.

7.  Canigó 453, 18-21
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Sis anys després, del 29 al 31 de maig del 1982, s’hi tornen a celebrar 
les II Jornades Catalanes de la Dona, i la revista torna a publicar la notícia.8 
L’anàlisi realitzada per Xon Pagés deixa constància d’uns eixos conceptuals 
semblants als anteriors, però evidentment la societat continuava evolucio-
nant i calia tractar altres temàtiques obligades per l’actualitat que els asset-
java com ara l’avortament, la maternitat in vitro, la dona i les institucions 
sanitàries o el llenguatge com a element de discriminació masclista.

El vessament d’imatges, de columnes, d’articles i de col·laboracions 
feministes en les pàgines de Canigó ha estat una constant, fet que demostra 
la valentia d’un grup de persones que apostaren per trencar el silenci, enfron-
tant-se amb la realitat. Totes aquestes aportacions romanen subordinades a 
titulars periodístics com ara «Alliberem la dona!»,9 «L’alliberament de la 
dona i la lluita de classes»,10 «La dona en lluita per una societat més justa»11, 
o «La identitat de la dona».12 Observem així, un flux perseverant de mani-
festacions on destaca el terme «llibertat» i un conjunt d’individus insatisfets 
que lluiten per la igualtat. És el cas del Moviment Unitari de Dones, un grup 
de dones que es reuneixen per debatre sobre els problemes específics que 
recauen en mans de les dones, ço és, lleis discriminatòries, dret del propi 
cos, entre altres.

En diverses ocasions se’ns han presentat personatges destacats dins els 
àmbits feministes arreu del món, amb la intenció d’exemplificar i de consci-
enciar els lectors de la revista sobre la importància del cas. Incloem el cas de 
Linda Jeness, destacada lluitadora del moviment d’alliberament de la dona 
WONAAC13 als Estats Units,14 o el d’Anna Batllebò,15 impulsora de les I 
Jornades Catalanes de la Dona, el de Virgínia Woolf,16 símbol del feminisme 
anglès, sobretot a l’obra Una cambra pròpia (1929), o el d’Elvira Altés,17 
membre destacat del centre DON-NA, on les mestresses de casa mostraven 
les seues inquietuds d’obertura i d’alliberament mitjançant diverses activi-
tats. No obstant això i deixant a banda les figures personals, dins aquest 
apartat de manifestacions feministes, destaquen totes aquelles concentraci-
ons i reunions populars que sortien al carrer a expressar el seu enuig. Posem, 

8.  Canigó 766, 14-15
9.  Canigó 479, 18
10.  Canigo 492, 23
11.  Canigó 701, 20
12.  Canigó 742, 20
13.  Women’s National Abortion Action Coalition
14.  Canigó 479, 25
15.  Canigó 453, 20
16.  Canigó 748, 14
17.  Canigó 701,17
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per exemple, els mítings organitzats per l’Associació Catalana de la Dona,18 
manifestacions públiques reclamant l’Amnistia per la dona,19 o aglomeraci-
ons de dones demanant el mutu acord al divorci.20

Aquest darrer punt, la desigualtat de la dona dins les relacions en parella, 
és una de les qüestions més examinades pels diferents col·laboradors de la 
revista. Des del 1976 trobem casos populars, que aixecaren una gran polse-
guera, referents a les lleis que consideraven, a partir de l’adulteri de les dones 
com uns éssers inferiors supeditats als marits:

lleis que permeten condemnar la dona fins a 6 anys de presó pel sol fet de 
tenir relacions amb un home que no sigui el seu marit, encara que estigui 
separada legalment, i que a més permeten pendre-li el fill perquè consideren 
que si tens relacions amb un altre home forçosament has de ser una «mala 
mare» i una «mala dona». (Canigó 476-27)

Els textos en defensa de la dona que està en procés de separació matrimonial 
se succeeixen any rere any. Sobretot, reivindiquen que, pel fet de ser dona, 
tenen escassos drets. Es consideren una propietat, primer del pare, després 
del marit. Se senten com a persones menors d’edat, coartades de llibertat 
perquè les lleis no els emparen i permeten que les dones no puguen decidir 
la seua vida. Eusebi Coromina surt al carrer21 i realitza una enquesta popular 
recollint les opinions de diversos individus envers el divorci i l’avortament 
i les opinions són categòriques: cal facilitar el tràmit del divorci i el dret a la 
dona per decidir sobre l’avortament.

Anys més tard, la lluita se centra en el divorci, considerat un símbol 
feminista pel fet que la dona puga decidir sobre quan fer efectiu aquest 
procediment. La implantació d’una llei que costejava el divorci en cent mil 
pessetes, a més a més d’uns cinc anys de calvari burocràtic, aixecava una 
quantitat considerable de disconformitats feministes exposades en la revista. 
Entre d’elles, destaquem la de Maria Aurèlia Capmany,22 que deia: «I jo em 
pregunto, i si en lloc d’arreglar el divorci s’arreglés això del matrimoni, de 
tal manera que no fos tan urgent dissoldre’l? A mi em sembla que no seria 
pas tan difícil com divorciar-se». Amb la immediatesa d’aquesta llei tan 
perjudicial per a la dona, predomina un sentiment d’impotència i de pre-
ocupació. Xon Pagès elabora, en el número 737 de la revista, un dossier 
documentat incloent-hi enquestes després d’haver consultat les opinions de 

18.  Canigó 480, 16-17
19.  Canigó 533, 21
20.  Canigó 690, 21
21.  Canigó 479, 24-25
22.  Canigó 718, 09
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polítics, jutges, advocades i grups feministes. La submissió envers aquesta 
llei provinent d’Europa, i establerta pel govern català, cau com un autèntic 
projectil en la dignitat de les dones.

Sens dubte, al llarg dels anys, l’apartat polític, i també el cultural, han 
esdevingut els epicentres informatius dels seus col·laboradors, encapçalant 
els titulars de les notícies d’actualitat i dels articles d’opinió derivats. Però, a 
partir d’aquesta recerca, hem tingut l’oportunitat d’estudiar qüestions alter-
natives i hem pogut constatar, com estem exposant, que el vessant feminista 
també suscita emocions contrariades amb la realitat que els toca viure als 
seus protagonistes. Així, els textos reivindicatius on predominen les veus en 
favor dels drets i la llibertat de la dona, així com la defensa de la dignitat i la 
identitat femenina es poden comptar per centenars.

Moltes vegades, la dona, com a referent, ha estat estudiada dins aquests 
dos àmbits variables citats anteriorment: la política i la cultura. Pel que fa 
al primer d’ells, afegim diversos exemples que mostren la preocupació dels 
col·laboradors. El 1980,23 Montse Calvo realitza un estudi reivindicatiu i, 
alhora, estadístic que se centra en el minúscul percentatge de dones que for-
men part de les diferents candidatures polítiques presentades a les eleccions 
del Parlament de Catalunya aquesta mateix any. Les conclusions són nefas-
tes: les llistes reflecteixen amb nitidesa l’estat d’etern oblit i de discriminació 
que la dona ha arrossegat al llarg dels anys. Xon Pagés,24 el 1981, ret un 
homenatge a aquelles primeres dones angleses que lluitaren per obtenir el 
dret al vot i repassa concisament les posicions enfrontades dels partits de 
dretes i d’esquerres envers aquesta concessió aconseguida definitivament el 
1933. A més, estableix paral·lelismes entre el paper dels moviments feminis-
tes contemporanis amb aquells que lluitaren a finals del segle passat per la 
igualtat de drets:

El que ara es fa va començar amb aquelles dones que s’encadenaven davant 
el Parlament anglès. Han passat els anys i els moviments feministes que es 
manifesten en el si dels moviments polítics posteriorment es desmarcaren 
d’aquests, salvant algunes excepcions. Té fluctuacions, i és que la neurosi 
opressor/oprimit aquí és molt més complexa. (Canigó 728, 13)

Pel que fa a l’estudi de la dona dins l’àmbit cultural, especialment el literari, 
els articles també són nombrosos. Cal mencionar que, a partir de finals del 
1980, la revista compta amb un suplement, anomenat «Papers» enfocat a 
explorar la diversitat artística dins els Països Catalans. Gran quantitat dels 
col·laboradors que participen en la seua concreció són lletraferits amb molts 

23.  Canigó 650, 25-26
24.  Canigó 728, 13
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anys de vivències, com és el cas de Pere Calders, Margarida Aritzeta, Maria 
Aurèlia Capmany, Avel·lí Artís-Giner, Ricard Salvat o Jaume Fuster. Amb 
això, destacarem alguns textos en què l’anàlisi dona-cultura ha estat exposat 
dins les seues pàgines. El 1981,25 la poetessa canadenca Denisse Boucher 
recalcava la progressiva inclusió de la dona dins les manifestacions artísti-
ques tot manifestant que les dones no creuen en la inspiració, sinó en les prò-
pies experiències de la vida. Concloïa amb una frase contundent: «Contar-
vos la meva història, és contar-vos la vostra» (Canigó 735, «Papers», 3). El 
1982,26 Maria Josep Ragué Arias explicava breument que, tot i el pes de la 
tradició cultural construïda al llarg de la història sempre per homes, s’obser-
vava un brot de representacions teatrals que anaven encaminades a formar 
una classe de teatre, fins ara desconegut, «El teatre feminista». Mària Aurèlia 
Capmany, feia una reflexió, compartida clarament amb Isabel-Clara Simó: 
no hi ha diferència de sexes envers les escriptures. Tot i les discriminacions 
i les marginacions, no hi ha literatura específica femenina, tampoc mascu-
lina. Segons Capmany: «no crec que la diferenciació hormonal segregui una 
activitat cultural específica. Més aviat em sento hereva de tots els conflictes 
existents, simplement perquè fa molts anys vaig aprendre de lletra» (Canigó 
748, 08). De fet, les planes de Canigó han servit de plataforma d’admiració 
envers aquelles escriptores que han esdevingut símbols imprescindibles de 
la literatura catalana, com ara, Mercè Rodoreda, Aurora Bertrana o Caterina 
Albert,27 que hagué d’utilitzar un pseudònim masculí per a amagar-se de 
l’escàndol que el seu relat La infanticida (1898) havia provocat, sobretot 
escrit per una dona.

Dins aquest univers on la dona és el centre d’atenció, no podem deixar 
d’esmentar aquells textos en què la figura femenina es relaciona amb els 
mitjans de comunicació. Xon Pagés,28 denuncia el paper de la dona dins del 
món de la publicitat que, a banda de no reflectir la realitat, sinó més bé uns 
estereotips, presenta la dona en els seus rols clàssics com a mestressa de casa 
o com un objecte decoratiu. Montserrat Minobis,29 denuncia la limitació de la 
dona dins el món de la ràdio, on sempre havia estat relegada a poc protago-
nisme. La col·laboradora exemplifica la bona tasca realitzada algunes dones 
locutores i formula un al·legat extraordinari que reafirma que les dones estan 
guanyant terreny en la consideració professional.

25.  Canigó 735, «Papers», 03
26.  Canigó 744, «Papers», 03
27.  Canigó 764, 08
28.  Canigó 715, 28
29.  Canigó 739, «Papers», 07
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Amb tot, podem concloure la nostra investigació esmentant que la revista 
Canigó ha esdevingut un autèntic referent en la denúncia de la situació de 
les dones, encapçalats per la seua directora, Isabel-Clara Simó, i per una 
gran quantitat de col·laboradors que han tractat de reivindicar els drets a la 
llibertat i a la igualtat de la dona, tot denunciant les situacions d’opressió 
que les ofeguen. La revista, al llarg dels anys, ha seguit publicant un conjunt 
de textos de caire subjectiu i, alhora, informatiu que actualitzen la situació 
social de la dona contemporània. Tres figures sobresurten en aquest apartat 
periodístic: Laura Palmés, Maria Aurèlia Capmany i Xon Pagés.30 Totes tres, 
arrepleguen informació, documentació i opinions per tal de plasmar la seua 
disconformitat i oferir als lectors un panorama social amb un futur bastant 
desesperançador.

Finalitzem amb una cita d’Assumpta Sòria i Badia dins un reportatge 
inclòs al dossier «Alliberem la dona» del número 479 de la revista Canigó 
que creiem que exemplifica clarament l’esperit enèrgic i combatiu d’unes 
dones que progressivament inicien un procediment de reflexió i que lluiten 
per assolir la igualtat:

Que la dona és un ser oprimit, sembla que està fora de dubte per a tothom. 
Tot i que encara hi ha moviments reaccionaris que neguen aquesta accep-
tació, la més palpable realitat ens ho demostra cada dia. Analitzar aquest 
fenomen és una tasca urgent i necessària. Darrerament el tema preocupa 
no sols els estudiosos de la sociologia, sinó la mateixa dona, que, a casa 
nostra, ha encetat una tasca de conscienciació que no pot donar més que 
fruits abundants (Canigó 479, 18)
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