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I. Presentació del treball 

Quan per primer cop va sorgir la proposta de tractar la figura de Rosa Maria Arquimbau 

com a tema principal del Treball de Final de Grau, es presentava una gran incògnita. 

Només a través d’un article de La Vanguardia anomenat “Arquimbau: la dona còctel”1 

escrit per Julià Guillamon, es podia deduir que Rosa Maria Arquimbau era una dona 

catalana amb una gran personalitat i que la seva major producció literària esdevenia entre 

els anys 20 i 30 del segle XX. Aquest personatge aleshores misteriós encaixava en molts 

dels requisits motivadors de la temàtica del possible Treball de Final de Grau que volia 

desenvolupar, així que a partir d’aquell article de La Vanguardia es va iniciar la meva 

cerca a través del món Arquimbau.  

De seguida va ser palès que tant l’obra com l’escriptora havien estat oblidades amb el pas 

del temps, però gràcies a la gran tasca de recuperació de Julià Guillamon les primeres 

aproximacions a l’autora van ser molt més fàcils. A part de l’article publicat a La 

Vanguardia, Guillamon publica un magnífic llibre anomenat L’enigma Arquimbau, on a 

través de la figura de l’escriptora i periodista elabora tot un treball sociològic, periodístic 

i literari, que permet aproximar al lector d’una manera molt fidel al món Arquimbau. Un 

altre paper molt destacat en fer més visible el món Arquimbau és el que desenvolupa 

l’Editorial Comanegra; gràcies a la tasca conjunta amb Guillamon han vist la llum tres 

reedicions importants de Rosa Maria Arquimbau: Història d’una noia i vint braçalets, 

Cor lleuger i altres narracions de l’era del flirt i Quaranta anys perduts. 

Un cop immersa en el món Arquimbau, sent conscient tant de la seva vida com de la seva 

obra, el Treball de Final de Grau es presenta com una oportunitat per a fer una lectura 

d’una selecció d’obres de l’autora per tal de reconstruir la seva idea de feminitat i quin 

radi d’acció li concedeix la defensa de la seva idea. Aquest és doncs el meu principal 

objectiu, però el Treball no es limita a la seva obra literària, sinó que prèviament, per tal 

d’entendre millor una figura oblidada de la nostra història, he considerat escaient fer una 

repàs de les facetes més significatives de la seva vida. Aquesta decisió es pren no només 

per la necessitat de donar més cos a una autora poc coneguda sinó que també es deu a la 

gran connexió  que existeix entre l’obra literària i els aspectes biogràfics de l’autora. És 

                                                           
1 Guillamon, Julià (2016) “Arquimbau: una dona còctel”. Suplement Cultura/s. La Vanguardia. 6 febrer 

2016: 5-6. 
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per aquest motiu que, previ a l’anàlisi literària, es citaran certs aspectes vitals i 

professionals com ara la seva activitat periodística; el seu compromís amb Esquerra 

Republicana de Catalunya i, més concretament, amb el feminisme d’esquerres;  els 

cercles socials que freqüentava i les seves influències. Tots aquests punts es consideren 

de gran importància per a situar al lector abans d’una lectura amb més profunditat.  

Un cop creat el marc vital de l’autora, el Treball s’enfocarà principalment a analitzar 

quatre obres literàries de joventut les quals permetran entendre el caràcter literari de Rosa 

Maria Arquimbau.  

De les obres d’Arquimbau se’n desprèn una veu aparentment innocent, basada en tòpics 

que per al lector poc coneixedor de l’autora li pot semblar inclús carrinclona. Però, sota 

aquesta capa s’hi amaga una mescla personal de feminisme, feminitat i sexualitat la qual 

es va desenvolupant a través dels personatges del seu corpus literari. Arquimbau utilitza 

una escriptura sorneguera, atrevida i a la vegada esmunyedissa, molt irònica fins arribar, 

a vegades, al punt del sarcasme. Rosa Maria Arquimbau defensa d’una manera 

aparentment senzilla, una mirada certament complexa sobre el feminisme, la dona i les 

relacions sexuals.  

La veu i la mirada d’Arquimbau seran les que guiaran el desenvolupament d’aquest 

apartat del treball sobre la interrelació entre els quatre pilars abans comentats: sexualitat, 

seducció, matrimoni i feminisme. Quatre aspectes dotats d’un gran ventall de matisos els 

quals es poden llegir de manera aïllada en quatre obres escollides de l’autora. Les obres 

formen part d’una recull de relats a cura de Julià Guillamon i publicat per l’editorial 

Comanegra anomenat Cor lleuger i altres narracions de l’era del flirt. Originalment tres 

de les quatre obres formaven part del llibre La dona dels ulls que parlaven publicat l’any 

1930 per l’Editorial Balagué; la quarta és una obra de teatre publicada al número 414 de 

la revista l’Escena Catalana l’any 1935.2  

 

 

 

                                                           
2 Rosa Maria Arquimbau (2016), Cor lleuger i altres narracions de l’era del flirt (Barcelona: Comanegra) 

7. 
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II. Rosa Maria Arquimbau: periodista i escriptora 

Rosa Maria Arquimbau, nascuda el 28 de març de 1908, comença a escriure i publicar 

articles de ben jove. La seva primera aportació més important i continuada que la dona a 

conèixer és a la revista Flames Noves a partir de l’any 1927. Ja des d’aquell moment els 

temes de més interès són els que tenen a veure amb les relacions entre homes i dones. 

Amb un to sempre provocador (i moltes vegades en desacord amb el to general de la 

revista), tractava temes com el feminisme i la feminitat, l’amor, la coqueteria o sobre 

l’amistat entre una dona i un home, la qual era, segons Arquimbau, impossible.3 En 

diverses ocasions la seva posició distava d’altres escriptors que deien la seva sobre 

l’amor, les relacions frívoles o el feminisme. Generalment la opinió d’Arquimbau anava 

a contracorrent.  

Després del seu pas per Flames Noves, publica el primer recull de contes anomenat Tres 

Contes Breus (1928). Juntament amb el salt com a escriptora fa el salt com a periodista, 

quan comença a treballar per Imatges, una revista amb un model periodístic de més nivell 

que buscava ser trencador. El director n’era Josep Maria Planes i estava tutelat per Josep 

Maria de Segarra. Aquest últim coneixia a Rosa Maria Arquimbau, van acabar tenint bona 

amistat i fins i tot hi ha qui diu que potser van ser amants. L’escriptor Josep Maria de 

Segarra va influir molt en Arquimbau en els primers passos com a escriptora.  El pas per 

Imatges també la fa créixer molt com a escriptora i periodista (recordem que només tenia 

vint anys quan hi va entrar), i els seus articles al cap de poc van tenir molt d’èxit. A 

Imatges fa reportatges sobre escenaris i personatges humils de Barcelona. Alternant les 

publicacions a la revista aconsegueix publicar l’any 1931 la novel·la La dona dels ulls 

que parlaven, un relat ja més elaborat, on es pot apreciar plenament el que començava a 

ser l’estil Arquimbau. Pels voltants d’aquell mateix any publica a la revista femenina 

Evolució l’article “Literatura femenina” un dels seus textos programàtics més importants. 

En aquest article parla de les seves influències, i sobretot reflexiona sobre la figura de la 

dona escriptora i el fet de fer autobiografia en les seves obres. Arquimbau critica 

l’acusació que fer ús de les vivències personals suposi una pèrdua de qualitat literària, i 

no només això, sinó que siguin l’excusa perfecta per a desautoritzar a l’autora i la seva 

moral. Arquimbau defensa una escriptura fresca, més humana i personal, fet que explica 

                                                           
3 Julià Guillamon (2015), L’enigma Arquimbau (Barcelona: Comanegra). 
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molt l’estil personal que traspuen les seves històries. Arquimbau en aquest article 

proclama que “no és possible arribar a produir res veritablement original, res 

veritablement important, amb la inspiració reclosa dins l’atmosfera pobre i carregada 

d’hipocresia”4. L’article és tota una declaració d’intencions, ja que deixa ben clar que no 

es deixarà trepitjar per cap crítica. A les darreres paraules de l’article és on el seu 

posicionament es veu més clar i per això acaba dient: “l’artista és l’ésser que creu en ell 

mateix perquè és absolutament ell mateix, aquestes paraules ho volen dir tot.”5, 

justificant, amb vehemència la presencia autobiogràfica als seus textos. 

Probablement, un dels motius pels quals Arquimbau decideix publicar l’article 

“Literatura femenina” sigui pel fet que acabava de publicar La dona dels ulls que 

parlaven, text amb certs trets autobiogràfics que no deurien passar desapercebuts al públic 

lector. Arquimbau era doncs una figura pública, que basava molts dels seus textos (ja 

fossin articles o relats) en les seves experiències personals, fet que feia parlar a la resta de 

la gent, ja que moltes de les seves experiències es resumien en aspectes de la seva vida 

sexual i sentimental. La manca de pudor  per part de l’escriptora cercava la provocació 

entre el públic i certament l’aconseguia.  

L’any 1930, Rosa Maria Arquimbau entra a la redacció de La Rambla i al cap de pocs 

mesos ja hi té una secció anomenada “Film & soda”. De Rosa Maria Arquimbau cal 

destacar que, a part de la seva visió a contracorrent sobre les relacions personals, també 

defensava un posició política moltes vegades contrària al sector més conservador. El 

primer article que va publicar a La Rambla va crear força polèmica, ja que va criticar de 

forma contundent a Llucieta Canyà, escriptora i feminista conservadora propera a La 

Lliga. Al seu article anomenat “Miss Regidora” retrata el sector feminista conservador i 

les seves integrants, que ella anomena “les dames de la cotilla i les polacres”6. 

Evidentment aquest sector de dones estava a les antípodes de la manera de fer 

d’Arquimbau i les feministes d’esquerres. En aquest article es pot apreciar com 

Arquimbau és activa i transgressora en l’àmbit polític. Sabem que va fer campanya a 

favor del vot femení en el plebiscit de l’Estatut (1931) ─ inclús va publicar un llarg article 

a La Rambla mobilitzant al sector femení perquè votés7─; va ser integrant d’Esquerra 

                                                           
4 Rosa Maria Arquimbau (1931), “Literatura femenina”. Evolució. Número 19 (Barcelona) 2. 
5 Op. Cit. 2. 
6 Op. Cit. 132 
7 Op. Cit. 143 
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Republicana de Catalunya i va tenir un paper destacat en la constitució del Front Únic 

Femení Esquerrista (1932), de la qual en fou la primera presidenta del Comitè Executiu8. 

El Front Únic Femení Esquerrista vetllava per la consciència política i feminista de les 

dones, i més concretament, per a treballar a favor del vot de la dona el qual no va ser legal 

fins l’any 1933.El mateix any 1932 Arquimbau va publicar a la revista L’Opinió un article 

sobre la qüestió de les seccions femenines dins dels partits polítics. La visió que en té va 

molt en la línia del pensament general d’Arquimbau ja que reflexiona el següent:  

 “(...) les Seccions femenines dels partits no han esdevingut una moda, sinó una 

 necessitat. Una necessitat de la qual no ens hem de valer però necessitat a la fi. (...) 

 L’ideal seria no formar-nos en seccions femenines, sinó formar-nos en seccions mixtes 

 amb ells. Anar amb ells. Però en aquest cas caldria que la llur consideració fos sincera i 

 ens volguessin reconèixer intel·ligència sense massa temors. Així les dones en integrar-

 se als Centres podrien ocupar càrrecs a la seva Junta exactament com els homes. 

 Podrien arribar a ésser la Presidenta justament, no seria necessari l’aïllament femení 

 (...)”9 

És interessant destacar quina opinió tenia Arquimbau sobre les Seccions femenines 

perquè explica molt bé quina posició política tenia sobre altres temes. A l’article deixa 

clar que la creació de Seccions femenines no és la millor opció però és la més necessària, 

per això col·labora en la creació del Front Únic Femení Esquerrista. Tot i el seu suport, 

és del parer que no caldria si la igualtat fos present dins del partit. En aquest cas considera 

que fins que els homes no considerin les seves companyes com a iguals i que inclús 

puguin escollir a una dona com a Presidenta, les dones haurien de disposar d’una secció 

pròpia dins el partit per poder tenir-hi més força. Tal i com veurem a continuació en un 

altre article que va escriure anomenat “Feminisme, feminitat i confidències”, Arquimbau 

defensa el fet que no es consideri l’home com a enemic sinó que es pugui treballar amb 

ell conjuntament. L’article sobre les Seccions femenines va en la mateixa direcció, 

al·legant que la situació ideal seria no trobar tantes diferències i separacions entre sexes i 

tenir la intenció de treballar plegats. Un cop més, Rosa Maria Arquimbau demostra tenir 

una opinió a l’avantguarda del seu temps, ja que fins al cap de molts anys ― gairebé a 

                                                           
8 “Rosa Maria Arquimbau i Cardill”:  La hiperenciclopèdia d’Esquerra Republicana de Catalunya 

memòriaesquerra.cat, Data Consulta [8/04/2017], Fundació Josep Irla. 
9 Rosa Maria Arquimbau Seccions Femenines?, L’Opinió, 10 juliol 1932, dins de DD.AA. (1991), 

Miscel·lània d’homenatge a Josep Benet (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat) 434. 
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l’actualitat― la cerca de la paritat en la representació pública i organismes polítics no és 

una prioritat.  

Durant aquest mateix període, el 25 de gener de 1932, publica a La Rambla l’article on 

parla de la seva visió més personal del feminisme. El text porta per títol “Feminisme, 

feminitat i confidències”10 i resumeix la posició que defensa Arquimbau de fer un 

feminisme sense perdre la feminitat, a més de mostrar un clar desacord amb una altra 

classe de feminista, la que ella anomena “de coll planxat”, aquell estil de dona feminista 

que ha suprimit tot tret de feminitat i adquireix les formes de vestir i de comportar-se 

masculines. Per a ella el feminisme de coll planxat és l’antítesi del feminisme, i pel 

contrari, la major presència de feminitat seria senyal del triomf del feminisme. Poder 

demanar les coses sense exigir-les, obtenir de grat i no per força els acords seria una gran 

victòria de la causa feminista duta de la mà de l’actitud femenina. Arquimbau considera 

que emprendre un posat agressiu vers els homes fa un flac favor a les dones, ja que no 

són capaces d’aprofitar l’ocasió. Per contra, amb una actitud més femenina 

s’aconseguirien molts acords ja que als homes els agrada veure una actitud femenina en 

les dones. Aquesta idea és molt discutible i més d’una veu feminista es rebel·laria davant 

l’argument d’Arquimbau adduint que el que els homes consideren una actitud femenina 

acceptable es tradueix simplement en una actitud submisa. En certa manera, la descripció 

que fa Arquimbau de l’actitud femenina es pot llegir també com una actitud discreta, 

submisa: “Es la gràcia de riure i el parlar. El to de veu amable, una paraula en el moment 

precís o la discreció de callar oportunament”, però conscient de la crítica que podria rebre, 

argumenta que: “Allò del sexe feble serà veritat o no, però als homes els fa certa il·lusió 

i nosaltres podem utilitzar perfectament aquesta il·lusió en benefici dels nostres desigs.” 

Una afirmació que explica la visió particular que té Rosa Maria Arquimbau del feminisme 

i l’ús de la feminitat. No cerca canviar esquemes de comportament com farien les 

feministes de “coll planxat”, sinó que amb el cànon de conducta preestablert, el qual fa 

“certa il·lusió als homes” perquè els deixa en la posició de dominants, Arquimbau defensa 

la possibilitat d’aconseguir drets per a les dones. La defensa de la feminitat, per part de la 

lluita feminista, com a manera de comportar-se va molt lligada a la crítica al 

comportament feminista masculinitzat, ja que per a Arquimbau no hi ha res millor que el 

comportament femení per aconseguir les coses. Considera absurd imitar la forma de 

                                                           
10 Rosa Maria Arquimbau (1932). “Feminisme, feminitat i confidències”. La Rambla. Número 106 

(Barcelona) 5. 
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comportar-se dels homes si la manera femenina és prou vàlida, i no només això, creu que 

la feminitat hauria de ser molt més present en l’àmbit públic i polític. La posició de Rosa 

Maria Arquimbau és un cop més trencadora i avançada al seu temps, ja que en aquell 

moment polític el feminisme més lluitador portava pantalons, fumava i actuava amb 

caràcter masculí per a fer-se notar. El feminisme femení que defensava Arquimbau 

segurament devia ser molt criticat ja que no era el posicionament majoritari ni des de 

l’esquerra ni des de la dreta, fet que la convertia en un cas excepcional.  

Més endavant, deixarà d’escriure a La Rambla i entrarà a L’Opinió, un diari més 

compromès amb el moviment polític d’esquerres, on hi passarà a dirigir la “Secció 

femenina”. Tant l’article prèviament publicat a Evolució sobre literatura femenina, com 

el publicat posteriorment a La Rambla, són dos textos que permeten entendre molt bé la 

opinió que tenia Rosa Maria Arquimbau sobre la literatura, el feminisme i la feminitat. 

Són dos articles que en certa manera determinen la base ideològica de l’escriptora i que 

ens permeten llegir amb més coneixement les seves obres. Per aquest motiu l’anàlisi 

literària que sortirà de les seves obres literàries girarà al voltant del feminisme, la 

feminitat i les relacions afectives entre homes i dones, ja que eren els temes de més interès 

de l’autora. Fer-ho a través de les seves obres literàries i no a través dels articles també 

és interessant pel fet que la veu que adquireix l’autora és diferent. Als articles Arquimbau 

s’exposa menys, pren la seva imatge més publica (tot i que mai abandona l’actitud 

provocadora i oberta) i en canvi a la literatura apareixen més matisos; a través dels seus 

personatges podem arribar a entendre les seves inquietuds i interessos de manera més 

profunda.  

Aquests primers paràgrafs han parlat del compromís social i polític de Rosa Maria 

Arquimbau. Els seus interessos sempre al voltant del feminisme, la feminitat i les 

relacions, així com el seu interès per la literatura. Hem conegut l’Arquimbau periodista i 

ara començarem a parlar de l’Arquimbau escriptora.  

La principal producció literària es desenvolupa entre els anys 1930-1936, essent unes 

obres de joventut prèvies a la Guerra Civil. Els títols publicats durant el període de 

joventut són: La dona dels ulls que parlaven, Al marge, Història d’una noia i vint 

braçalets, Home i dona, Cor lleuger i  Es rifa un home!. Després de la guerra i d’un llarg 

exili publicarà Quaranta anys perduts, una obra de maduresa. Les obres de joventut són 

molt interessants tant per la temàtica com l’escenari on sorgeixen. A Catalunya, durant 
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els anys 30, no hi havia cap altra escriptora que usés un estil tan particular com el 

d’Arquimbau, mesclant comèdia i costumisme sexuals.11 Si l’estil de les seves obres era 

inèdit a Catalunya, la seves influències deurien beure d’altres fonts literàries. Altre cop 

em refereixo a Julià Guillamon com a investigador – i podríem dir gairebé descobridor 

de l’escriptora – per tal de citar les principals influències amb les quals Arquimbau es va 

inspirar. En primer lloc es troba l’escriptora i periodista francesa Sidonie-Gabrielle 

Colette, més coneguda com a Colette. Sabem que Arquimbau va llegir a Colette perquè 

la cita a l’article “Literatura femenina” de la revista Evolució. A l’article lloa la figura de 

l’escriptora com una dona moderna que no tenia por a plasmar en les obres i personatges 

les seves vivències: “d’aquesta despreocupació [per fer autobiografia] n’ha sortit 

guanyant-hi la seva obra, nerviosa i viva, que perdurarà anys i anys com una realitat 

magnífica.” La figura de Colette no és només valuosa per a la seva producció literària 

sinó també per la seva tasca com a periodista. Colette és en definitiva un referent per  a 

Arquimbau en molts aspectes, tant pel seu estil literari com per la seva producció 

periodística i la seva manera de tractar els temes femenins. No és d’estranyar que una de 

les obres d’Arquimbau, La dona dels ulls que parlaven, begui clarament d’una de les 

obres de l’escriptora francesa anomenada Claudine en ménage (1902). D’una altra autora 

francesa s’inspira per a la seva novel·la Al marge, en aquest cas es tracta de Marie 

Laparcerie. De la seva extensa producció sobre desamor, el flirt, la llibertat sexual en 

destaquen títols com Les amants de Rosine, femme hônnete, que té un argument que pot 

recordar a la protagonista de Al marge, o Ginette, femme fatale entre d’altres.12 Per a 

Home i dona probablement es va inspirar en l’obra d’Elinor Glyn, ja que una de les obres 

que va arribar a Espanya l’any 1927 porta el mateix títol, Hombre y mujer. Elinor Glyn 

també apareix citada a l’article de la revista Evolució, però aquesta ja no és tan elogiada 

perquè és considerada un falsa feminista, ja que prendria el model d’una feminista més 

conservadora, com una “senyora d’aquestes dels «Roperos» i del te del diumenge a la 

tarda”. Finalment, a l’obra Història d’una noia i vint braçalets, trobem detalls que ens 

poden recordar a l’obra d’Anita Loos Gentlemen prefer blondes (1925), tant per l’actitud 

de la protagonista vers els homes, com pel ros platí que duu Cri-cri a l’obra 

d’Arquimbau.13 Després d’aquest recorregut es pot apreciar com Rosa Maria Arquimbau 

                                                           
11 Op. Cit. 261. 
12 Op. Cit. 256.  
13 Op. Cit. 256-257. 
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beu d’influències franceses i americanes pel que fa a temàtiques com l’adulteri, el flirt, la 

doble moral, el desengany sobre l’amor ideal, etc.  

Després d’aquest repàs per la seva producció periodística, així com per les seves 

influències i els articles programàtics, s’inicia l’etapa on seran analitzades quatre obres 

de l’època de joventut de Rosa Maria Arquimbau. 

 

III. Estudi literari 

a) Teresa redempta: Sexualitat 

El primer relat que ens presenta Rosa Maria Arquimbau no podria ser més provocador. 

Amb tan sols sis pàgines de text l’escriptora és capaç de posar sobre la taula temes tan 

controvertits com el plaer, l’amor i la prostitució. Amb aparent senzillesa, relata la història 

de Teresa, una dona jove que té una visió peculiar de l’amor, el sexe i el matrimoni.  

En primer lloc es durà a terme una lectura del relat on es destacaran els punts clau que 

permetran desenvolupar l’anàlisi posterior. La protagonista de la història és presentada 

com “una dona cocktail”, és a dir, una dona amb una mescla explosiva d’idees 

transgressores i aparença atractiva. El cert és que aquest “cocktail” particular d’idees 

queda entès de seguida amb la presentació dicotòmica de conceptes com prostitució i 

romanticisme o amor i plaer. Tot i que en cap moment del relat anomena la paraula 

“prostitució”, s’entén perfectament que darrere de “una amorosa vulgar d’aquelles que 

surten a l’hora blava per vendre una hora de plaer”14 hi ha la figura d’una prostituta. Ella, 

pel contrari, surt  a l’hora blava però proporcionant cert romanticisme o gentilesa. D’entre 

els seus pensaments, també reconeix que no sent cap mena de remordiment pel que està 

fent, ja que segons la seva visió de les relacions només ofereix “«una mica de plaer»”15, 

un element molt més fugisser que l’amor. Reconeix haver conegut tant l’amor com el 

plaer i que decideix quedar-se amb el plaer per aquest mateix fet. Teresa també es mostra 

com una dona desenganyada “de l’amor i dels homes”, que es conforma amb una relació 

centrada en la possibilitat de donar plaer perquè sap que la felicitat li és prohibida, i que 

la felicitat només es troba amb l’amor. També confessa que “havia caigut tan baix, massa 

                                                           
14 Op. Cit. 19. 
15 Op. Cit. 19. 
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aviat”16, és a dir que el perill que suposa quedar-se amb el plaer és el d’entrar dins del que 

es considera baixesa moral . Tot i que recordem que ella no sent que faci res malament, 

és conscient que ha caigut dins de la categoria d’immoral i per això és repudiada per la 

seva família. Teresa és doncs també una marginada social, tant per la seva pràctica com 

per la seva manera de pensar les quals disten de la norma preestablerta.  

Cal destacar que a la breu descripció física de la protagonista hi destaquen només tres 

aspectes: les ulleres al voltant dels ulls, els llavis “engrossits de tanta pintura i de tant 

besar” i el color de la seva pell de “pal·lidesa anèmica”. Tres trets que descriuen 

l’aparença de la “dona cocktail” plena de contrastos pels colors utilitzats: morat, vermell, 

blanc (pàl·lid), rosat, mandarina. Darrere d’aquesta breu descripció física s’endevina un 

personatge trist, “gastat” per la vida tot i la seva joventut. Aquest posat coincideix amb 

els pensaments i la visió que té sobre el plaer i l’amor: “es conformà amb què la felicitat 

li estava prohibida.”17 

Després d’aquesta primera part introductòria, un record la porta a explicar el que ella 

anomena la seva “primera conquista”, és a dir, la primera vegada que sedueix un home 

sense gairebé adonar-se’n.  Es presenta una Teresa de dotze anys que sedueix el seu veí, 

en Ramon de les estampes. L’escena de la primera conquesta és la següent:  

 Li mostrà l’estampa de Sant Lluís. La Teresa en feia elogis: ¡Que bonica, senyor 

 Ramon!, i el senyor Ramon li estrenyé el cosset impúber amb una fruïció que la va 

 astorar. Es va desfer dels seus braços bruscament i se’n tornà al seu pis. No va dir res a 

 ningú, però d’ençà d’aleshores, evità entrar a casa del senyor Ramon sola, i d’ençà 

 d’aleshores, amb coqueteria innocent assajà un posat gentil, i va demanar a la seva mare 

 que li posés mitges.18 

La situació es pot llegir com el moment en que Teresa se n’adona que ja no és una nena 

perquè desperta el desig sexual dels homes, i per això demana posar-se mitges. Però 

també té una segona lectura més controvertida i és el fet que segons la descripció, Teresa 

presenta un “cosset impúber”, i per tant, encara no desenvolupat com per a despertar desig 

sexual. A més, des d’aleshores decideix no entrar a casa d’en Ramon sola, ja que no vol 

que torni a passar una situació semblant. Per tant, d’aquest record en sorgeixen diferents 

incògnites: per què considera Teresa aquesta escena la seva primera conquista? 

                                                           
16 Op. Cit. 20. 
17 Op. Cit. 20. 
18 Op. Cit. 22. 
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Anteriorment reconeix haver-se enamorat, però en cap moment ho considera la seva 

primera conquista. Això es podria justificar per la importància que dóna a diferenciar 

entre amor i plaer, i la situació amb el senyor Ramon s’escau més amb el plaer, amb el 

despertar del desig sexual. També xoca la visió que té Teresa d’aquest record, ja que en 

té una percepció positiva tot i ser una escena bastant desagradable i moralment 

qüestionable. En cap moment Arquimbau jutja els pensaments ni els actes dels seus 

personatges, sinó que busca la reacció del lector davant la controvèrsia.  

Per últim, el relat acaba de donar un gir quan Teresa topa amb el senyor Ramon i acaben 

passant la nit junts. L’endemà, ell li demanarà matrimoni. Aquesta escena final es troba 

desproveïda de qualsevol mena de romanticisme o mostra d’afecte tant per part del senyor 

Ramon com per part de Teresa, ja que el descriu de la següent forma “Amb els anys 

s’havia tornat més lleig i més repulsiu”19. Un cop han passat la nit junts, és remarcable 

veure com Teresa en cap moment fa referència al plaer, sinó més aviat tot al contrari, ja 

que només és capaç de veure’n la seva lletjor. La posició que pren la protagonista és 

ambivalent, ja que per una banda té molt  present el plaer a les primeres pàgines del text, 

quan parla de la seva actitud vers als homes i la vida, però, per l’altra banda quan es tracta 

del senyor Ramon la seva cerca de plaer desapareix. Tant a l’escena de quan ella és petita, 

quan duu a terme la seva “primera conquista”, com ara de gran, sembla que només compti 

el plaer d’ell i no pas el gaudi d’ella, fet que es contradiu amb la primera declaració 

d’intencions que fa la protagonista i el posicionament que pren vers el plaer. 

 A aquesta escena final també hi destaca el tractament del matrimoni, el qual es mostra 

com un mer contracte: “Ell abaratí la seva lletjor i la seva repulsiva figura amb la moral 

descarnada d’ella, i com a total de venda, li oferí casar-s’hi.”20. És la última opció per a 

Teresa abans que el temps se li giri en contra, ja que cada cop es fa més evident la 

presència del rellotge a l’habitació. En un principi comença sent un aspecte circumstancial 

– el senyor Ramon ha d’anar a obrir la botigueta d’estampes—però a mesura que avança 

la novel·la es pot llegir com un aspecte simbòlic sobre el pas del temps i la pèrdua 

d’atractiu. En certa manera la Teresa i el senyor Ramon són dos personatges que tenen 

molt en comú: els dos són uns marginats socials que, mancats d’amor, cerquen el plaer 

com a opció per als infeliços. A més el matrimoni representa la redempció d’una dona 

                                                           
19 Op. Cit. 23. 
20 Op. Cit. 23. 
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caiguda, que tot i no veure la manca de moral en els seus actes, veu una oportunitat de 

canviar la seva imatge de cara a la societat. 

De la lectura de Teresa redempta, en sorgeixen diversos aspectes susceptibles de ser 

analitzats. El primer és la relació que s’estableix entre sexualitat i moralitat, ja que es 

presenta a Teresa com un personatge amb una moral poc convencional, que no s’adequa 

als codis morals de la resta de la societat. Derivat de la temàtica sobre la sexualitat, és 

important destacar el paper que té la pràctica de la prostitució o de donar plaer, ja que és 

tractat com a quelcom gairebé circumstancial, derivat d’una sèrie de conseqüències. Per 

últim, apareixen temes com el romanticisme, l’amor o el matrimoni tractats des d’un punt 

de vista peculiar que mereixen ser mencionats pel seu aspecte transgressor.  

El motiu pel qual s’escull la sexualitat com a temàtica principal a analitzar és per la seva 

gran quantitat de matisos. La sexualitat és quelcom que va més enllà d’aspectes merament 

biològics. Entesa per l’ésser humà, la sexualitat existeix perquè tal i com diu Vázquez i 

Moreno a Sexo y Razón “porque unos modos de hablar y de hacer, en un marco histórico 

determinado, han desplazado a unas maneras, a unos estilos precedentes y, casi sin darse 

cuenta, la han hecho posible [la sexualidad].”21 És a dir que la sexualitat no és quelcom 

inamovible i atemporal, sinó que es presenta com una necessitat social, que en certa 

manera determina els comportaments humans. A la vegada que és fruit d’uns determinats 

codis socials té la condició de tema tabú. Aquesta evolució es dona per moltes raons: 

d’una banda per veure el sexe com a quelcom perillós. Tal i com explica Raquel Osborne 

al seu llibre Las mujeres en la encrucijada de la sexualidad: “Uno de los orígenes de la 

concepción represora de la sexualidad imperante en Occidente hay que buscarlo en su 

enfoque como algo negativo, peligroso, destructivo.”22 Per aquest motiu és perseguit 

moralment, ja que més enllà d’un perill real per transmissió de malalties venèries, el sexe 

és quelcom que ha de ser controlat socialment. D’altra banda, el sexe és tabú perquè és 

quelcom molt lligat a la intimitat, al pudor. El sexe és percebut de manera individual i 

íntima, però que a la vegada té la condició de ser col·lectiu. Ser tabú li proporciona certa 

privadesa, una condició de quelcom intocable. Tenir la intenció de fer caure el tabú social 

al voltant del sexe és en certa manera com fer una profanació.23 Arquimbau, exposant els 

                                                           
21 Francisco Vázquez García/ Andrés Moreno Mengíbar (1997), Sexo y Razón.Una genealogía de la 

moral sexual en España (siglos XVI-XX) (Madrid:Akal) 14. 
22 Raquel Osborne (1989), Las mujeres en la encrucijada de la sexualidad. Una aproximación desde el 

feminismo (Valencia: laSal) 135. 
23 Op. Cit. 19. 
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pensaments i sentiments del personatge mostra la sexualitat sense pudor, és a dir, fa una 

profanació. L’ús d’aquesta temàtica mostra una lectura trencadora sobre la sexualitat i tot 

el que l’envolta, fet que converteix al relat en quelcom molt més trencador del que 

aparentment podria semblar. L’autora és plenament conscient de les seves paraules i la 

temàtica a través de la qual es mou. Per aquest motiu també destaca el tema de la moral, 

tant des de la perspectiva de Teresa com de la resta de la societat, per demostrar que sap 

la qualitat de la temàtica tractada, la qual és controvertida. Aquesta provocació 

segurament no deixà indiferent al lector de l’època, per al qual parlar sobre sexualitat era 

agosarat, però encara ho era més parlar sobre proporcionar “«una mica de plaer»”. Les 

cometes d’Arquimbau a aquesta expressió són completament intencionades, una picada 

d’ullet al lector perspicaç, ja que amb les cometes vol dir que Teresa no només donava 

una mica de plaer, però ho expressa amb un eufemisme. Arquimbau actua de manera 

aparentment decorosa perquè sap que està tractant un tema tabú. Les cometes evidencien 

com n’és de conscient de les seves paraules, i encara més, demostren que sap jugar amb 

aquesta doble vessant de la temàtica. El tractament del tema de la sexualitat és una font 

molt important de qüestionaments ètics, permet a l’autora ser transgressora a l’estil 

Arquimbau: parlant de temes que es consideren vetats.  El tema concret que l’autora tracta 

aquí és el de la prostitució. Tot i no mencionar en cap moment aquesta paraula, ja s’ha 

aclarit amb anterioritat que quedava sobreentès. La protagonista del relat es dedica al 

plaer com a modus vivendi, ja que ha decidit que el plaer és la única opció que té com a 

“dona caiguda”. Teresa és una dona rebutjada per la seva família perquè ha decidit 

prendre un altre camí que no era el marcat. No decideix dedicar-se al plaer com única 

manera de supervivència, ja que la seva família té possibles, sinó perquè ha conegut 

l’amor i els homes i s’ha desenganyat d’una cosa i de l’altra. Considera que l’amor no 

està fet per a ella ni tampoc el matrimoni. Teresa no accepta el codi social del matrimoni, 

no accepta les relacions romàntiques i per això decideix agafar un altre camí, lluny dels 

codis de la moralitat sexual. La reflexió de Lidia Falcón sobre la prostitució s’escau molt 

amb la situació del personatge d’Arquimbau:  

 Contra la sumisión al padre, al marido, a los hijos, la mujer sin armas encuentra en si 

 misma fuerza. En su cuerpo. Único bien que hasta la muerte no le arrebatan, de ese 

 cuerpo, objeto siempre de tentación masculina, hace comercio. Un comercio que, 

 aunque miserable, la libera de las trabas sociales y le proporciona unos beneficios. Con 

 ello, además, cae en la trampa tendida por el hombre. No lucha contra él, simplemente 
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 se aprovecha de sus debilidades. La consecuencia del sometimiento de la mujer honesta 

 a la familia es la prostitución.24 

Arquimbau sempre cerca personatges femenins que anhelen la llibertat per damunt de 

qualsevol altra cosa, i moltes vegades per aconseguir-ho en un món on els homes hi tenen 

monopolitzada la llibertat, han de fer ús de la feminitat com a arma per a l’alliberació. La 

feminitat és la única arma que els homes no posseeixen i en canvi volen aconseguir. Això 

Arquimbau ho sap i per aquest motiu la seva posició sempre serà a favor de la feminitat 

com a punt de contrapartida a l’hora de lluitar per al reconeixement de la llibertat 

femenina. Però aquesta lluita té un preu i així ho mostren moltes de les seves 

protagonistes, les quals són àngels caiguts que han perdut la fe en l’amor, en els codis 

socials o en els homes i que per tant prefereixen la soledat abans que la mala companyia. 

El cas concret de Teresa és un dels més evidents, ja que la seva reacció contrària a l’amor 

normalitzat i a les relacions sexuals moralment acceptades és bastant clara i xocant. 

Novament una reflexió de Lidia Falcón ens il·lumina  sobre el sentiment d’alliberació que 

viu un personatge femení com el de Teresa: “La mujer se libera de la sujeción tradicional, 

obtiene unos ingresos económicos que en la vida honesta le están vedados y puede reírse, 

aunque sea tristemente, de los preceptos morales construidos por los hombres.”25 De la 

reflexió de Falcón n’escau sobretot aquest “tristemente” ja que certament Teresa es 

refugia al plaer com a opció irrevocable: “Una vegada conclogué, que la dona que ha 

sentit plaer, mai no podrà ésser feliç.”26 Per a Teresa la felicitat seria trobar l’amor, del 

qual en té una visió idealitzada: “sempre havia estat enamorada de l’amor. Recordava que 

havia conquerit alguns homes, però no podia recordar haver conquerit l’amor.”27 La 

marcada diferencia que s’estableix entre amor i plaer, el qual un no pot existir si existeix 

l’altre, apareix com a teoria al llibre La transformación de la intimidad, el qual parla 

precisament sobre la dicotomia entre l’amor romàntic i l’amour passion. Per una banda 

s’estableix que l’amor romàntic va molt lligat a la figura femenina, a la dona i al seu 

comportament social. El concepte d’amor romàntic, segons el llibre, sorgeix lligat a la 

creació d’altres conceptes com la llar, la relació paterno-filial i la maternitat, tres aspectes 

                                                           
24 Lidia Falcón (1996), Mujer y Sociedad. Análisis de un fenómeno reaccionario (Madrid: Vindicación 

Feminista) 107. 
25 Op. Cit. 107. 
26 Op. Cit. 20. 
27 Op. Cit. 21. 
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que històricament s’han vist molt lligats a l’status de les dones.28 Per tant, l’amor romàntic 

és quelcom vist i socialment acceptat com una pràctica dins del matrimoni, d’una relació 

de camaraderia, sobre la qual la dona té la responsabilitat ja que es desenvolupa 

fonamentalment dins la llar: “el fomento del amor se hizo tarea predominante de la mujer, 

las ideas sobre el amor romántico estaban claramente amalgamadas con la subordinación 

de las mujeres al hogar y con su relativa separación del mundo exterior.”29 Però si la dona 

té un clar paper relacionat amb l’amor romàntic, l’home quin paper desenvolupa? Abans 

hem parlat de l’amour passion el qual, per contra de l’amor romàntic, es desenvolupa fora 

del matrimoni i no contempla en absolut les normes morals de respecte que té l’amor 

romàntic:  

 Para los hombres, las tensiones entre amor romántico y amour passion se disolvieron 

 separando el confort del entorno doméstico de la sexualidad de la querida o de la 

 prostituta. El cinismo masculino hacia el amor romántico quedó claramente fomentado 

 por esta división, que implícitamente no dejaba de aceptar la feminización del amor 

 “respetable”.30 

Davant d’aquest cinisme masculí, els personatges d’Arquimbau reaccionen pagant amb 

la mateixa moneda. Aquesta és realment l’actitud trencadora de les seves heroïnes, les 

quals no suporten la humiliació que suposa ser advocades defensores de l’amor romàntic 

si els seus companys de sexe oposat no segueixen les mateixes normes. A diferència 

d’altres personatges de novel·les romàntiques que pateixen de manera apassionada 

cercant l’amor ideal en un personatge masculí que no té en compte l’amor romàntic, les 

figures femenines d’Arquimbau reaccionen fent seu l’amour passion, és a dir, conquerint 

una esfera i una manera d’actuar reservada fins al moment a l’actitud sexual masculina. 

Aquesta intenció per part dels personatges femenins es veurà reiterades vegades al llarg 

dels quatre relats presentats, però amb formes d’expressió diferents. En el cas del 

personatge del primer relat, Teresa redempta, tant la diferenciació marcada entre amor i 

plaer, com el tractament tan fred del matrimoni, el qual és retratat com una acció 

comercial, com un pacte a la desesperada entre dos personatges marginats, demostren la 

constant crítica a les actituds romàntiques femenines, blanques i moralment acceptades 

                                                           
28 Anthony Giddens (1995), La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las 

soceidades modernas (Madrid: Cátedra) 47. 
29 Op. Cit. 49. 
30 Op. Cit. 49. 
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versus una nova manera d’entendre les relacions entre home i dona, lluny dels 

encotillaments morals. 

 

b) A Muntanya: Sensualitat 

Amb A Muntanya canviem d’escenari. Ens endinsem dins d’una paròdia del drama rural. 

La Nati, una noia de ciutat, passa uns mesos a la masia que té la família al camp. L’estada 

li ha de servir per a refer la seva salut, la qual està delicada degut a l’anèmia. El relat 

comença quan la Nati arriba a la masia i resulta ser tota una novetat pels masovers. El xoc 

que ocasiona l’arribada de la noia de ciutat crea situacions còmiques com ara: “No és 

possible menjar al seu costat amb aquesta olor tan forta que fa—rondinà un home. / I tu 

has vist què porta a les ungles?”31 i la repulsió per part de Nati en algunes ocasions: 

“trobava estrany que els homes s’arribessin a agradar d’unes dones com aquelles, amb 

aquells peus i aquells turmells gruixuts, i amb aquella cara tan lluenta”32.  

Tot i l’enuig que sent Nati pel fet d’haver sigut obligada a passar uns mesos al camp, de 

seguida troba un entreteniment: en Jan. Amb la presència d’en Jan, la Nati començarà un 

joc de mirades i seducció que confondrà al jove pagès. El joc de seducció és l’acció 

principal que relaciona als dos personatges i té com a base les mirades. La mirada suposa 

el fil conductor del joc que comença Nati per avorriment, per aquest motiu es fa evident 

en diverses ocasions: “Ell la contemplava llargament, fixament. Els ulls d’ella brillaven, 

la mirada semblava dir quelcom”; “Llavors el tornava a guaitar als ulls, quieta, muda, 

sense dir-li res una llarga estona.”33 A través de les mirades sorgeix el flirteig i amb ell 

un seguit d’escenes bucòliques on la sensualitat és la protagonista:  

 “Jan ―feia ella―, ¿per què no em culls aquells préssecs? ―I en demanar-l’hi li 

 havia posat la mà al damunt de l’espatlla. / En Jan no s’ho feia repetir dos cops, i 

 li abastava els préssecs. Després ella se’ls menjava a mossegadetes, mirant-lo  amb 

 satisfacció a cada mossegada en constatar com ell segui àvid les seves 

 mossegades...”34 

                                                           
31 Op. Cit. 27.  
32 Op. Cit. 27. 
33 Op. Cit. 29. 
34 Op. Cit. 28. 
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En aquesta intervenció és important destacar l’ús del pronom “em” ja que apropa, 

personalitza, l’acció de collir préssecs, gairebé íntima entre la Nati i en Jan. També és 

evident la presència de la fruita la qual evoca sensualitat, així com les mossegadetes que 

fa la protagonista, ja que evidencien el desig sexual. La mirada hi  juga un paper molt 

important, perquè d’aquesta manera Nati transmet aquest desig al destinatari correcte, que 

en aquest cas és Jan. Tot i les evidents mostres de seducció per part de Nati, el jove pagès 

“no entenia tot aquest joc. Només sentia com la sang se li agombolava a les venes quan 

ella el guaitava”35 Encara que en Jan no entengués el joc, havia entrat plenament dins la 

roda de seducció que Nati havia creat, i ara ell la desitjava. Una nit de tempesta aquest 

desig culmina i passen la nit junts entre besades. L’endemà, la relació entre els dos ha 

canviat. Evidentment les normes del joc també contemplen aquesta fase, ja que un cop 

consumada l’atracció, el joc de mirades deixa de ser vàlid. Però això Jan ho desconeix 

per complert i només desitja que la miri: “En Jan esperava que el mirés. No s’atrevia a 

dir-li res, ni a parlar-li de res.”36 Intenta ser cortès amb ella i l’únic que aconsegueix és 

endur-se una bufetada. És aleshores quan “A en Jan les sangs se li acoblaren al cervell, i 

els ulls se li envermelliren, els punys se li crisparen i d’una manotada la giravoltà 

enfellonit.”37 La reacció salvatge del noi fa que la protagonista vulgui marxar ràpidament 

de la masia, temorosa de la seva força brutal.  

Aquesta escena final demostra com el joc de seducció que duu a terme Nati no s’escau a 

la manera de fer de a pagès. Evidentment, la reacció d’en Jan és exagerada, més pròpia 

d’una bestia que no pas d’un noi. La conclusió de la protagonista coincideix amb la visió 

desproporcionada que té la noia del món rural: “A la muntanya tot adquiria unes 

proporcions feréstegues i salvatges.”38 El xoc que hi ha entre el món rural i el món 

urbanita es fa present des d’un principi del relat, i és evident que les maneres de fer la 

noia de ciutat no encaixaran en aquest món rural. Com més avança la història l’escenari 

va esdevenint el propi d’un drama rural, tot i que amb certs trets còmics que el desvirtuen. 

Es podria inclús considerar la paròdia d’un drama rural pel fet que és la noia de ciutat qui 

comença la seducció i és el pagès qui cau a les seves mans. L’escenari és completament 

de drama rural, però els fets que hi acaben succeint el desvirtuen,  ja que surt dels 

esquemes que sigui la noia de ciutat que porti la veu cantant en el joc de la seducció, que 
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sigui ella que el busqui i el faci entrar a la roda. Evidentment, la presència de la força 

bruta que acaba espaordint a la Nati és el propi d’un drama rural, però les causes de l’acte 

de violència no són les usuals.   

Del relat A muntanya, els punts interessants a analitzar són els relacionats amb la seducció 

i la sensualitat. Ens interessa destacar com es duu a terme la seducció, qui la fa, per quins 

motius i quin és resultat final d’aquesta seducció. Conseqüentment ens centrarem en el 

personatge de Nati, ja que és ella qui desenvolupa les principals accions. Recordem que 

el personatge principal inicia el seu joc de seducció amb el propòsit de passar el temps de 

manera més amena. És a dir, fa ús de la seducció com a recurs per aconseguir alguna cosa, 

en aquest cas entreteniment  ―el fet que sigui en Jan el seduït és quelcom secundari. 

Certament, aquesta és la principal motivació que professa l’acció de seduir, la 

d’aconseguir quelcom a través d’algú, per mitjà del seu consentiment. Lligat a la seducció 

hi va el gaudi sexual, però no té perquè ser el que es vulgui aconseguir amb la seducció. 

D’altra banda, conceptualment, de la seducció en deriva un aspecte molt lligat a la seva 

definició que sol ser de caire negatiu. Tal i com es descriu al diccionari de la RAE, l’acció 

de seduir consisteix en “Persuadir a alguien con argucias o halagos para algo, 

frecuentemente malo.”39 És a dir, lligada a la seducció hi va una connotació negativa la 

qual es fa present en el relat en diverses ocasions. La primera i més evident es troba en el 

resultat final del joc de la seducció, amb el qual la protagonista no queda gaire ben parada. 

Anteriorment, abans de l’escena final, apareixen dues referències que denoten certa 

negativitat conscient per part de la Nati. A la pàgina 27 del relat, just quan està decidint 

que iniciarà el joc de la seducció amb en Jan, reflexiona: “després concretà un pensament 

―. Si jo pogués em distrauria tot aquest temps.”40, i més endavant torna a referir-se al 

mateix concepte amb les següents paraules: “Entre la dolenteria i la ignorància hi ha molta 

afinitat, pensava...”41 Amb aquesta reflexió és evident que ella es percep a si mateixa com 

a dolenta per l’acció de seduir que duu a terme, i a la vegada veu al jove pagès com a un 

ignorant, el qual és perfecte per a ésser conduit cap al seu camp de seducció. 

L’autopercepció de malvada és important remarcar-la, perquè d’ella en deriva la 

determinació d’un personatge clàssic que en certa manera Nati encarna. Es tracta de la 

femme fatale o vampiressa, una dona que per definició és dolenta ja que a través de la 

                                                           
39 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, http://dle.rae.es/?id=XRdK7Je, Data de 

consulta [21/05/2017]. 
40 Op. Cit. 27. 
41 Op. Cit. 28. 
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seducció manipula als homes per aconseguir-ne el que vol. Cal fer una distinció però entre 

vampiressa i vampira, així com també amb el concepte de femme fatale. Segons Francisco 

Javier Sánchez-Verdejo Pérez al llibre Culturas de la Seducción42 defineix com a 

vampiressa a l’actriu que interpreta personatges de dona fatal. Aquesta definició també 

es pot estendre a la dona que extrema el seu refinament, els seus atributs físics, per a 

interessar i rendir als homes. La vampira, en canvi, és una figura terrorífica que es 

caracteritza per a voler extreure quelcom de l’altre, ja sigui sang, la joventut...43 Pel que 

fa a les característiques de la femme fatale es descriu com “Un arquetipo que reúne todas 

las seducciones, vicios y voluptuosidades de la mujer, estrechamente unidos a la presencia 

inequívoca de la muerte.”44 És a dir, la vampiressa es podria apreciar com a tal per la seva 

aparença física, amb la qual ressalta els seus atributs per tal de seduir als homes. En canvi 

la femme fatale, a part de ser una dona molt bella i femenina, és perillosament seductora 

pels seus actes o els actes que fa dur a terme als altres. Tot el que té de bella ho té de 

malvada, esdevenint un personatge fosc o inclús exòtic que apareix repetidament com a 

musa dels grans literats com ara Baudelaire o Poe. En el cas del personatge d’Arquimbau, 

la Nati no tindria uns atributs femenins voluptuosos ja que destaca per la seva figura fina 

i prima, gairebé malaltissa. Tot i així l’aparença exòtica que s’enduu totes les mirades de 

la masia és pròpia d’una dona que sap com fer notar la seva presència, és a dir, pròpia 

d’una vampiressa.  

Un altre punt important a destacar del relat és que Nati evoca la sensualitat però no la 

sexualitat. Així com Jan nota de seguida l’impuls sexual quan la sang se li agombola a 

les venes, Nati en cap moment es deixa endur pel desig sexual. Inclús a la nit de la 

tempesta, la protagonista permet les besades, inclús les busca en Jan, però en cap moment 

es fa notable una passió sexual. La nit de la tempesta és a la vegada el moment de 

conclusió del flirteig, i per tant l’actitud sensual de Nati desapareix. És important destacar 

com la protagonista diferencia molt bé entre sensualitat i sexualitat, i com en fa ús per a 

dur a terme els seus propòsits. Nati és sempre conscient del que fa, quan fa ús de la 

sensualitat, del flirteig, ho té tot calculat. També és conscient de la seva dolenteria i 

l’actitud perillosa, pròpia d’una femme fatale. Tot i així, el personatge de Nati es podria 

                                                           
42 Francisco Javier Sánchez-Verdejo (2014), “La vampira en la sociedad victoriana inglesa. Arquetipo de 

la femme fatale” dins Patricia Cifre Wibrow i Manuel González de Ávila (eds.) Culturas de la Seducción 

(Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca) 225.  
43 Op. Cit. 225. 
44 Op. Cit. 225. 
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llegir com una aprenent de femme fatale, ja que encara que no tingui res d’innocent i 

essent perfectament conscient del que està fent, la jugada de seduir a en Jan li acaba sortint 

malament. Nati no sap que els jocs de seducció no funcionen igual al camp que a la ciutat, 

i el que comença sent un joc dominat per la seva dolenteria acaba girant-se en contra seu. 

Aquest final és a la vegada un alliçonament, un avís de qui es creu una noia amb 

dolenteria, capaç de seduir a qualsevol, pot acabar enfadant al seduït. L’autora està 

advertint que ser una femme fatale pot comportar conseqüències si no es juguen bé les 

cartes i si no s’escull la víctima adequada. El final moralitzant profereix al text un caire 

còmic ja que ens trobem davant d’una aprenent de vampiressa, que amb la pèrdua de 

control de la situació se’n fa la víctima, dient que “Aquella gent eren bèsties.”45, i s’acaba 

demostrant que no totes les noies amb dolenteria són dignes de comportar-se com a femme 

fatale. 

 

c) Entre home i dona... el diable hi balla enmig: Matrimoni 

Dins de La dona dels ulls que parlaven trobem un altre relat, aquest més enfocat a la vida 

matrimonial. El títol del relat Entre home i dona... el diable hi balla enmig, fa referència 

a una dita catalana que explica el fet que entre un home i una dona el desig sexual pot 

sorgir en qualsevol moment, independentment de l’estat civil de les persones. Si es coneix 

l’estil d’Arquimbau, sabem que una de les temàtiques freqüents de l’escriptora consisteix 

en parlar de les relacions que poden existir entre homes i dones, les quals, en diverses 

ocasions, han sigut retratades com a relacions per interès, mancades d’amor i sentiments. 

A més, aquestes relacions home-dona són de moral dubtosa, on hi apareixen motivacions 

que resten molt lluny del que es considera moralment correcte. Per tant, el títol d’aquesta 

història s’escau molt a l’estil i la temàtica d’Arquimbau, el qual ens està donant moltes 

pistes sobre com serà el relat.  

Per tercer cop ens trobem amb una protagonista jove, però a diferència de les dues 

anteriors, aquesta ha contret matrimoni recentment. És una noia que s’ha acostumat a la 

vida de casada plàcida i agradable, amb absències prolongades del marit degut a la feina 

segons ell mateix s’excusa. Però dins d’aquesta monotonia del matrimoni hi ha una cosa 

que li preocupa a la protagonista i ens ho fa saber des de les primeres línies del relat: se 
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n’adona que ha perdut l’encís. Ho nota  perquè veu que no atrau als homes com abans, 

tot i que ara té més temps per a cuidar el seu físic, l’únic que ha canviat és que s’ha casat. 

No entén per què ha perdut l’encís i per això es passa hores mirant-se al mirall. De fet 

l’escena del relat comença així, la protagonista es mira al mirall i a través d’ell sabem 

quin és el seu aspecte físic i quines són les seves inquietuds. Un dia descobreix que el seu 

marit li és infidel, fet que troba injust perquè si ella es cuida tant és per a tenir el seu marit 

content i mantenir-lo al seu costat. Tal i com diu ella “Calia conservar el marit, que hi ha 

un adagi que diu que «costa més de conservar que no pas d’enamorar».”46 La placidesa 

de la llar es trenca un dia que el marit no ve a dinar i la muller s’enfada molt ja que sap 

del cert que si no ve és perquè està amb l’amant. Degut a aquest desequilibri matrimonial 

ella descuida la seva aparença física, es vesteix de qualsevol manera, es maquilla 

malament i surt corrents al carrer amb la intenció d’anar a trobar consol en la seva mare. 

Però just quan surt al carrer topa amb un vell amic, “un conegut d’aquells que tenen totes 

les dones. Un amic d’aquells que es dediquen a fer l’amor com una professió, i per tant, 

sempre i tothora tenen frases a punt, més o menys oportunes.”47 Quan es troben, l’amic 

observa la protagonista i fa de mirall per al lector: “L’antic conegut la va mirar de baix a 

dalt en un segon. Estava interessant, així, una mica nerviosa, amb els ulls brillants per la 

nerviositat, una mica negligent, amb el capell una mica tort, i l’abric descordat.”48 Amb 

la trobada d’aquest antic amic tan especial la protagonista comença a flirtejar, es deixa 

estimar. A mesura que la rigidesa del matrimoni es perd va recobrant l’encís. La reflexió 

que fa la protagonista a continuació és reveladora pel que fa als valors morals i a la 

justificació de l’adulteri en el matrimoni: “De primer no volia ballar, però a l’últim acabà 

ballant. ¡Bah! no era ella sola la que ho feia, i després pensava en el marit, i en les 

ocupacions del marit i li servien d’atenuant, si en el que feia hi havia culpa que ella creia 

que no, perquè a la fi, el que feia era una cosa corrent i fins d’obligació: matar 

l’avorriment.”49 Se n’adona que li ha tornat l’encís, que torna a ser ella, que els homes la 

tornen a mirar com abans. L’adulteri li dóna una vida amb inquietud constant, “però una 

inquietud plena d’atractius i de plaers.”50 Es podria dir que l’encís li retorna gràcies a 

l’adulteri, ja que ella mateixa reconeix que “era l’avorriment i el compliment massa 
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primorós del deure, que li havia fet perdre abans. Calia conservar l’encís.”51 De la mateixa 

manera que recupera l’encís també recupera la seva identitat i les seves amistats d’abans. 

Passa de tenir una vida reclosa a la llar conjugal, sent obedient al compliment social de la 

muller, a no passar mai per casa, tenir una vida social més enllà del matrimoni i a enganyar 

al marit. Evidentment el marit se n’adona del canvi de comportament de la seva muller 

però no gosa preguntar-li si l’enganya perquè ella no faci la mateixa pregunta. Amb 

aquesta situació els dos conviuen i això els dóna certa estabilitat: “aquesta transigència 

era el secret de que visquessin bé. Vivien bé, perquè quan tornaven del Liceu anaven molt 

junts, agafats del braç.”52 Paradoxalment, l’encís que ha recuperat la protagonista gràcies 

al trencament del pacte matrimonial fa que el seu marit la vegi més hermosa que mai. La 

última frase és certament reveladora “La cambra restava les fosques i el diable començava 

a ballar...”53 ja que ens recorda la presència de l’adulteri en la parella, i com aquest desig 

entre home i dona no és l’únic entre el matrimoni. El dimoni és precisament la 

personificació de l’adulteri, de l’encís i del desig, el qual es fa també present en el 

matrimoni, ja que al cap i a la fi és també una relació entre home i dona.  

El relat que en aquest cas ens proposa Rosa Maria Arquimbau presenta un escenari 

costumista, la relació matrimonial entre un home i una dona. La veu protagonista és 

l’esposa que ens presenta una inquietud: ha perdut l’encís. Aquesta pèrdua va lligada al 

fet que ha canviat de vida, ja que ha començat una vida en matrimoni. El matrimoni 

comporta el compliment de certes normes socials sempre lligades a la parella, en aquest 

cas a un marit que cada vegada passa menys per casa. Així doncs, la protagonista al 

principi del relat apareix com una esposa pacient, amb poca iniciativa i depenent del 

marit, ja que gairebé no surt de casa tret per a cuidar el seu aspecte físic. És precisament 

l’aspecte físic un element molt important, ja que a través d’ell es desenvolupa la trama. 

La primera vegada que el lector pot saber sobre l’aspecte físic de la protagonista és a 

través del mirall. La observació del seu reflex al mirall la duu a pensar en la seva pèrdua 

d’encís la qual va molt lligada amb l’aparença física. Per aquest motiu l’esposa observa 

detingudament el seu físic, per a intentar desxifrar què li ha fet perdre l’encís. Aquest 

comportament d’anàlisi de l’aparença física, de reflexió davant del mirall és analitzat de 

manera teòrica a l’obra De la seducción de Jean Baudrillard. Segons Baudrillard “se trata 

del espejo como ausencia de profundidad, como el abismo superficial, que sólo es 
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seductor y vertiginosos para los demás en la medida en que cada uno es el primero en 

precipitarse en él. Cualquier seducción en ese sentido es narcisista”54. És a dir, el mirall 

mostra l’aparença superficial de la persona la qual només pot començar a ser atractiva 

quan el subjecte del reflex es cregui capaç de ser-ho. En el cas de la muller que ha perdut 

l’encís, és a dir, la capacitat de seduir, fins que no es cregui convençuda del seu encant 

físic no recuperarà l’encís. L’escena del mirall és important perquè mostra l’evolució de 

la jove esposa. Al principi del relat la protagonista no es reconeix al mirall, hi veu el seu 

reflex però aquest no li pertany. La imatge que li torna el mirall no és atractiva ni per a 

ella mateixa. Aquesta situació canvia, ja que a mesura que va trencant la submissió al 

matrimoni ―surt amb les amigues, queda amb antics “amics”, arriba tard a casa, etc.― 

recupera la seva identitat perduda, és a dir, el seu encís. El mirall doncs permet mostrar-

nos l’interès que té la noia pel seu aspecte físic, i no només això, sinó perquè aquest resulti 

seductor. Però, aquesta seducció només pot ser present si es trenquen els acords 

matrimonials de fidelitat, ja que l’encís és recuperat quan comet adulteri. Així doncs, es 

pot traçar una línia entre els temes següents: aparença física –  reflex del mirall – adulteri, 

els quals es desenvolupen sota el paraigües temàtic del matrimoni. Per tant, la història 

que relata Arquimbau va més enllà de ser una escena costumista on el matrimoni és el 

protagonista, ja que l’autèntic protagonista és l’adulteri. Com ja s’ha pogut fer evident en 

d’altres relats, l’autora cerca en les relacions personals aquells aspectes moralment 

qüestionables, i els treu a la llum amb una mirada desestigmatitzada, lliure de judicis 

preconcebuts. Dóna veu a les protagonistes que es comporten fora de l’ordre moral 

assignat tant per la seva condició sexual com per la seva edat. És evident doncs que al 

tractar una situació matrimonial busca aquells aspectes més subversius d’aquesta, a través 

de la relació íntima home-dona. Una vegada més, l’autora ens sorprèn amb el seu discurs 

el qual cerca la perspectiva femenina de les situacions i relata com les seves protagonistes 

són les encarregades de subvertir l’ordre preestablert. En el cas d’aquest tercer relat, 

l’esposa inicia la història sent fidel però mancada de personalitat. Conviu amb la 

infidelitat del marit fins que decideix que ella també pot ser infidel. És aquí quan el seu 

comportament és dissonant amb la norma matrimonial i encara més amb el rol assignat 

d’esposa submisa. S’ha fet molta literatura sobre l’esposa fidel que es preocupa perquè el 

seu marit no tingui amant, i com pateix per si l’home té un “descuit”. Però el model de 

que l’adulteri sigui present per totes dues bandes i el matrimoni convisqui amb la mentida 
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per a no alterar la bona vida de casats no és tan usual. Ho és encara menys quan la 

protagonista esposa es deleix per a tornar a encisar als homes, per ser un altre cop 

seductora. Aquest no és el paper que la societat ha assignat a l’esposa, ans tot el contrari. 

Per tal de comprendre millor aquesta visió poc convencional del matrimoni es pot 

consultar el llibre Historia de la vida privada, el qual ho relata de la següent manera:  

 Mujer fiel-marido infiel, esposa irreprochable-marido adúltero es un tipo de pareja que 

 pertenece al pasado. La sociedad occidental redescubre ―ya lo había dicho Ovidio y la 

 mitología grecolatina proporcionaba muchos ejemplos― las potencialidades sexuales de 

 las mujeres. (…) ¿Podrá la mujer sexualmente «emancipada» contenerse con el mismo 

 hombre durante cincuenta años? Insatisfecha, cansada, o asqueada, ¿no se sentirá 

 tentada de «ir a ver a otra parte»? Los sexólogos se encargan de tranquilizar a los 

 hombres y de desculpabilizar a las mujeres: piensan que el comportamiento que 

 conciliaría mejor las exigencias del orden social y los imperativos del sexo sería una 

 «monogamia flexible» (…) Pues el control social se reintroduce sustituyendo el «débito 

 conyugal» por el «derecho al orgasmo» que se convierte en «deber del orgasmo».55 

Aquesta cita ens mostra una estructura matrimonial capgirada per un nou paradigma, el 

qual es caracteritza per dotar a la dona d’un paper sexual actiu. Allibera a l’esposa del seu 

paper fins ara cast i submís per a donar-li un de més sexual i normalitzat. Aquesta anàlisi 

s’escau  molt amb la visió donada al relat, on el desig sexual fora del matrimoni hi és 

present tant o més en la dona que en l’home. Gràcies a l’aportació de Historia de la vida 

privada, podem constatar que la veu d’Arquimbau en el seu temps deuria ser encara més 

transgressora del que ho és ara, fent ús d’una temàtica que, un cop més, es presenta difícil 

de tractar. Un altre punt fort de la literatura d’Arquimbau és que un cop feta la lectura del 

relat el tema tractat adquireix un altre to ja que la narradora ens proporciona una mirada 

des d’una altra perspectiva. Aquest exercici és molt valuós ja que ens permet entendre 

una mirada a la avantguarda que segueix sent completament vigent tot i haver passat casi 

90 anys des d’aleshores. Després de la lectura, el tema adquireix un altre to, ja que se’ns 

ha proporcionat una mirada des d’una altra perspectiva, sempre subversiva amb els 

prejudicis morals i els esquemes preestablerts.  
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d) ¡Es rifa un home!: Feminisme   

Ens trobem davant de la última producció literària de Rosa Maria Arquimbau destinada 

a ser objecte d’anàlisi. Amb ¡Es rifa una home! ens allunyem de la narrativa per endinsar-

nos a la producció teatral. Es tracta d’una obra de teatre amb només un acte i sis 

personatges. Es podria qualificar gairebé d’esquetx teatral per la seva brevetat, el seu 

caràcter dinàmic i la comicitat. Els personatges principals són un grup de feministes amb 

els següents rols: la Feminista joveneta, la Feminista de conveniència, la Feminista cent 

per cent i la Feminista d’edat. Cal destacar que el personatge de la Feminista de 

conveniència l’interpreta la mateixa Rosa Maria Arquimbau, fet que dona moltes pistes 

sobre quina és la intenció de la seva obra. La descripció física inicial de les quatre 

feministes és interessant perquè determina els rols que duran a terme. Per una banda 

apareix la Feminista joveneta que és descrita amb “un posat ingenu, duu una boineta i un 

vestit fosc ni massa elegant ni massa tronat.” Després descriu a la Feminista de 

conveniència: “representa uns 30 anys. Vestida molt vistosa i té un aire descarat i parla 

d’una manera desimbolta.”. Tot seguit cita a la Feminista cent per cent amb les següents 

característiques: “aparenta uns 40 anys i va vestida i pentinada que sembla un home. 

adopta un posat ferreny i no somriu ni per casualitat.” Per últim apareix la Feminista 

d’edat la qual “sembla tenir uns cinquanta anys, i va vestida amb unes coloraines 

impròpies de la seva edat.” A més de les quatre feministes apareixen dos personatges 

masculins: l’Home que és descrit de la següent manera “representa de 25 a 30 anys, va 

vestit elegantment, un tipus entre actor de cinema i gigoló, parla amb aplom i se 

l’endevina un barrut” i també apareix el Sense feina el qual és “d’edat indeterminada, li 

cau malament l’uniforme de criat, mal pintat de negre.” 56  

L’acció teatral comença amb una junta en un club de senyores tal i com diu al propi text. 

Hi surten la Feminista joveneta, la Feminista cent per cent i la Feminista d’edat. Es troben 

aprovant articles del seu estatut. Tots són aprovats fins que arriben a l’article 194:  

Queda prohibit terminantment a les senyores associades al Club Feminista tractar d’una 

manera directa amb el sexe enemic. Considerant l’home un enemic, s’entén que el sexe 

enemic són els homes. Aquelles associades que per la seva condició de casades no puguin 
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complir d’una manera terminant amb aquest article, deuran consultar a la Directiva 

respecte l’actuació que deuran adoptar en la llar conjugal.57 

La Feminista d’edat, la qual ha estat casada, discrepa al·legant que no tots els homes són 

iguals, i que n’hi ha de col·laboradors i comprensius. És per aquest motiu que acaben 

modificant l’article posant com a excepció els marits del tipus que tenia la Feminista 

d’edat. El següent article és també controvertit ja que dicta el següent: “Les associades en 

estat de solteria serà forçós que la conservin mentre siguin sòcies del Club, fent-se 

extensiva aquesta condició a aquelles associades que se les atrapi en ple delicte, o sigui, 

acompanyades més de dues vegades per un mateix home i altres símptomes de 

rebel·lia.”58 En aquest cas la Feminista joveneta discrepa ja que té promès. Aleshores les 

altres dues feministes la recriminen per anar amb un noi que no la tracta bé. També 

consideren que potser aquest article faci donar de baixa a moltes associades, sobre el qual 

respon la Feminista cent per cent respon: “Lloat sia Déu.”59 Tot seguit apareix a escena 

el Sense feina, un home que va vestit i pintat de negre “per a evitar temptacions a les 

associades li vaig imposar la condició de fer-se negre.”60, explica la Feminista cent per 

cent. El personatge Sense feina és un dels molts exemples de comicitat en clau feminista 

que apareixen a l’obra, ja que és absurd fer pintar  a un home de negre per tal de que no 

distregui a la resta d’associades. Aquest detall còmic posa en primer pla la crítica que 

cerca l’autora al voltant de l’absurditat d’algunes postures feministes, que és precisament 

el que busca denunciar l’autora.  

Avançant en l’acció teatral apareix la quarta feminista, la Feminista de conveniència, que 

és l’encarregada de fer que l’acció dramàtica canviï. El moment clau en que això succeeix 

és quan la Feminista de conveniència diu: “M’han ofert un home.”61 L’expressió en sí 

destil·la comicitat i exageració, ja que bàsicament l’home és tractat com un objecte. 

Evidentment, la reacció de la resta de feministes no es fa esperar. Recordem que 

anteriorment han acceptat dos articles sobre evitar el contacte i la relació amb els homes, 

i l’acció de la Feminista de conveniència és completament trencadora amb les bases de 

l’associació. L’Home anteriorment ja s’ha descrit com un home de bona aparença, 

semblant a la d’un actor de cinema o d’un gigoló. El cert és que el fet que li hagin ofert 
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un home és quelcom que recorda a la condició d’un gigoló, com qui ofereix el seus serveis 

sexuals. L’origen d’aquesta oferta l’explica la Feminista de conveniència, dient que: 

La senyora Carreras, que fins ara era d’un ropero  per adults que tenia molt d’èxit, ara 

d’ençà que les coses han canviat políticament i que la democràcia ha perjudicat 

l’aristocràcia, organitza uns tes particulars a casa seva, en els que hi concorrem algunes 

amigues seves, i als que hi convida una colla de xicots aristòcrates que amb això de la 

República han quedat a la misèria. (...) és una pena que aquests nois hagin d’acabar fent 

de gigolós de qualsevol senyoreta de Colón. Per evitar això, la senyora Carreras va tenir 

una idea lluminosa: va proposar a les seves moltes amistats l’adopció d’alguns xicots 

d’aquests.62    

L’origen de la idea com la idea en sí són rocambolesques, pensades per a fer riure. Tot i 

així, el rerefons de tot plegat no deixa indiferent a l’espectador, ja que el discurs que 

s’endevina de l’escena és certament crític, inclús amb un punt de malícia per la forta 

ridiculització que reben els dos personatges masculins, així com les feministes. Més 

endavant, aprofundirem amb el tema de la veu sense escrúpols de l’autora, però, en aquest 

cas, és important mencionar la presència d’un cert grau de cinisme durant tota l’obra que 

busca criticar i ridiculitzar certes posicions dins del panorama feminista que més endavant 

s’explicaran. La situació rocambolesca no acaba aquí, ja que la Feminista cent per cent 

proposa rifar a l’Home. A l’hora de fer la rifa, la Feminista cent per cent fa trampa per tal 

de que li toqui a ella l’Home. Un cop detectat l’engany, la Feminista joveneta proposa 

repartir-lo partit en quatre, fet encara més absurd que rifar-lo. La intervenció de la 

Feminista d’edat exemplifica la comicitat de la situació: “D’un pollastre, un quart ja està 

bé, però d’un home...”63 Finalment, decideixen repartir-se l’Home sencer entre totes al 

llarg de tota la setmana de manera que cadascuna en pugui gaudir durant un o dos dies. 

Ho aproven i cau el teló. 

Rosa Maria Arquimbau amb aquesta obra còmica ens transmet la necessitat de reflexionar 

sobre els posicionaments que certs sectors feministes adopten vers els homes. Conceptes 

com el “sexe enemic” han aparegut a l’obra i no disten gens de segons quines realitats 

polítiques. D’això n’era plenament conscient Arquimbau, i per aquest mateix motiu té la 

necessitat de posar davant del públic certes contradiccions ideològiques. Amb l’obra es 

demostra què passaria si posessis un home a disposició d’un club feminista. La pugna que 
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hi ha per aconseguir-lo és desmesurada i es contradiu amb els articles citats al principi de 

l’obra. A més, el personatge que inclús fa trampes per aconseguir el jove aristòcrata és la 

mateixa que renegava aferrissadament de la companyia masculina al principi. No és 

d’estranyar que sigui precisament el personatge de la Feminista cent per cent la que sigui 

més qüestionada al llarg de tota l’obra, ja que amb anterioritat hem vist quina és la posició 

de Rosa Maria Arquimbau vers aquest tipus de feminisme radical que encarna el 

personatge. De fet aquest és un dels punts clau de l’obra, la crítica a algunes posicions 

feministes massa extremistes, que no permeten la presència d’altres opcions feministes 

que contemplen actituds dins d’un rol femení. A l’època, aquestes posicions feministes 

criticades per Arquimbau anaven en la línia de la Feminista cent per cent, ja que cercaven 

la lluita a través de la confrontació, i feien ús d’una presència masculinitzada per tal de 

diferenciar-se i a la vegada tenir un aspecte més dur, més combatiu davant la cerca 

d’igualtat. Recordem l’article que va publicar a la revista La Rambla anomenat 

“Feminisme, feminitat i confidències”, on recull la seva visió sobre el panorama 

feminista. A l’article precisament critica el mateix que exposa a l’obra teatral: el 

comportament masculinitzat i radical que adopten algunes feministes. La Feminista cent 

per cent encarna tant l’aparença física masculina com l’actitud violenta, ferrenya, pròpies 

del que Arquimbau anomena a l’article “feministes de coll planxat”. També critica el fet 

que aquests posicionaments radicals vegin els homes com un enemic, sense possibilitat 

de poder tractar amb ells. La visió d’Arquimbau, per contra, defensa una feminisme 

femení, on no es perdi la identitat femenina i encara menys el contacte amb els homes. A 

l’obra de teatre el personatge que més s’apropa a la posició d’Arquimbau és la Feminista 

de conveniència (inclús va ser la mateixa a Arquimbau qui va representar-ne el 

personatge) ja que és la única que no té cap inconvenient en tractar amb homes, té una 

aparença física cridanera i atractiva, i és la que introdueix l’element distorsionador a 

escena. El comportament desenfadat, la capacitat de parlar amb homes de poder així com 

l’actitud transgressora que revoluciona a les feministes, són elements propis d’un alter 

ego digne de representar a Rosa Maria Arquimbau. 

L’obra de teatre és en part un retrat exagerat del panorama feminista de l’època, amb 

moltes variants i visions diverses. És per aquest motiu que apareixen personatges 

marcadament diferents, ja que cadascun encarna una manera de fer feminisme. El 

feminisme que representa la Feminista cent per cent resta diametralment oposat a la 

Feminista de conveniència. Amb aquesta dicotomia Arquimbau ens presenta una reflexió 
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sobre el feminisme i la feminitat. Encara que aquesta dicotomia ja s’ha tractat amb 

anterioritat a l’apartat introductori sobre la producció periodística de l’escriptora, l’obra 

de teatre crea un escenari on es tracta la mateixa temàtica del qual se’n pot fer una lectura 

més detallada. La Feminista cent per cent representa aquell feminisme políticament 

marcat, que es blinda amb una aparença masculina per tal d’aconseguir un conjunt de 

drets. És un feminisme que entraria dins del marc de la igualtat ja que volen assolir els 

mateixos drets que els homes, que no precisa de la cooperació masculina, ans al contrari. 

D’altra banda, la Feminista de conveniència representa el feminisme dins de la feminitat, 

entenent la feminitat com a comportament vàlid per tal d’aconseguir les seves propostes. 

Accepta la cooperació masculina, i no veu a l’home com a sexe enemic. Tot i així, és 

conscient que fent bandera de la feminitat està també apostant per la diferència, ja que 

adquireix un rol allunyat de la masculinitat. Així doncs, aquest és un punt clau per 

entendre quina és la posició de Rosa Maria Arquimbau vers el feminisme i la feminitat. 

Sabem que Arquimbau era molt activa políticament (va formar part del Front Únic 

Femení Esquerrista, va lluitar pel vot femení, així com per aconseguir el dret al divorci, 

etc.), se la podria considerar una feminista activa políticament, però amb una posició més 

transformadora. Entenem transformadora en tant que fa ús de la identitat femenina d’una 

forma innovadora, sense seguir l’estereotip de feminitat establert per la societat 

marcadament patriarcal. Tal i com diu Victoria Sau a Diccionario ideológico feminista 64 

estaríem parlant d’una feminitat construïda des de la visió masculina. Aquesta feminitat 

construïda quedaria relegada a l’àmbit privat, a la submissió domèstica. Arquimbau, pel 

contrari, no fa ús de la feminitat construïda, sinó que en fa ús com a símbol 

d’apoderament, ja que defensa l’ús del rol femení com a rol completament vàlid per a 

l’àmbit públic i polític, ja que el construeix des de la força feminista. A tots els quatre 

relats analitzats apareixen personatges femenins que interactuen amb personatges 

masculins majoritàriament, ja sigui en escenaris públics o privats, reclamant l’ús de 

l’espai públic, el qual sempre és afrontat des de la feminitat. Tots els seus personatges 

femenins fan ús del rol femení des de la intel·ligència, des del poder femení per tal 

d’aconseguir allò que es proposen, els seus anhels, els quals moltes vegades a última 

instancia es podrien resumir dins del concepte de llibertat, entès com l’espai d’actuació 

lliure de privacions sorgides de la moralitat de l’època. Per tant, quan al seu article 

anomenat “Feminisme, feminitat i confidència” considera que obviar la feminitat a la 
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lluita feminista és un error, ho diu precisament per la percepció transformadora que té de 

la feminitat.  

 

 

IV. Conclusions 

Arribem al final del periple, sortim del món Arquimbau per a recollir les valuoses 

aportacions que ens ha deixat aquest recorregut. Després d’analitzar les quatre creacions 

literàries escollides, sorgeixen certs aspectes a destacar. En primer lloc, es pot concloure 

que les temàtiques de les quatre produccions literàries es troben interconnectades. Totes 

quatre revelen certs punts en comú com ara: el flirt, els trets físics de les protagonistes, el 

posicionament respecte a les relacions interpersonals i la visió sobre el gènere femení. 

Començant pel primer punt en comú, el concepte de flirt és tractat per Julià Guillamon 

com a un dels trets essencials de la producció de Rosa Maria Arquimbau. Per tant, és 

destacable que aquest concepte sigui present a tots els relats. El flirt tant pot anar lligat a 

la sexualitat, com seria el cas del primer relat quan la protagonista és conscient de com 

afecta la seva actitud i aparença a física als homes, i com en pot treure profit d’aquest 

efecte. També té molt a veure amb el segon relat i el joc de seducció que desenvolupa 

Nati al voltant de Jan. El flirt també és molt present en la tercera protagonista, en aquest 

cas per manca de flirt veu que va perdent l’encís. I finalment a l’obra de teatre el flirt hi 

és present de principi a fi, ja que és vist com a quelcom prohibit o perillós perquè 

principalment flirtejar implica establir una relació amb “el sexe enemic”. El segon aspecte 

rellevant a destacar després de la lectura dels quatre relats són els trets autobiogràfics 

físics de les protagonistes. Arquimbau cedeix certs trets físics que la identifiquen amb la 

majoria de les seves protagonistes. Sobretot es fan presents amb les dues primeres, la 

Teresa i la Nati, ja que les dues són noies joves, tenen una ombra fosca al voltant dels 

ulls, són d’aspecte pàl·lid i constitució prima, trets propis de qui pateix anèmia. És sabut, 

a través de la correspondència que es conserva, que Rosa Maria Arquimbau havia de 

passar llargues estades en repòs degut a l’anèmia. Pel que fa a les altres protagonistes, els 

trets físics autobiogràfics són més lleus però també hi són presents. En el cas de la muller 

recent casada, la seva figura és prima i cuida molt el seu aspecte físic. Pel que fa a l’obra 

de teatre, la Feminista de conveniència que actua com a alter ego d’Arquimbau també té 

un aspecte singular, amb una indumentària cridanera. En quant al tercer punt en comú, és 
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evident que als quatre casos analitzats Arquimbau cerca investigar i exprémer els límits 

presents a les relacions dona-home. A través d’aquestes relacions reflexiona sobre 

aspectes com la feminitat, el feminisme i la sexualitat, aportant una nova mirada que 

qüestiona les preestablertes. A totes les històries hi apareix un contingut subversiu, que 

capgira el posicionament del lector vers l’obra. Per a l’escriptora les relacions personals 

són la seva font principal d’inspiració, i per això aprofundeix tant en aspectes com l’amor, 

la passió, el desig, el sexe i el desengany. No són aspectes circumstancials sinó que els 

converteix en la seva via principal d’expressió. Les paraules de Guillamon il·lustren el 

tracte que fa Arquimbau d’aquests temes: “Arquimbau planteja el misteri de la 

personalitat femenina i la complexitat de l’amor. Explora els límits entre passió, amor i 

afecte; entre desig, plaer i amor; entre vergonya, manca de remordiments i cinisme; entre 

amor, enamorament de l’amor i desengany.”65 

Per últim, pel que fa a l’últim aspecte present a les quatre obres analitzades sobre el gènere 

femení, l’autora fa una proposta singular, d’acord amb la visió que té sobre el feminisme 

i la representació de la dona. És per aquest motiu que Arquimbau ens presenta uns 

personatges femenins plens de matisos, que encarnen dones amb llums i ombres, ja que 

la proposta de gènere que ens presenta és complicada, igual que les seves protagonistes. 

Les dones d’Arquimbau són fortes, dissidents davant la norma social i el deure moral, 

volen ser mestresses del seu destí. També advoquen per usar el seu cos com vulguin, 

sense prejudicis. Es volen sentir estimades i poder estimar com decideixin. En definitiva, 

volen ser lliures. La majoria d’aquestes dones segueixen un patró de gènere marcat, és a 

dir, es mostren físicament molt femenines, però no claudiquen amb segons quins patrons 

lligats al seu gènere. És a dir, rebutgen la necessitat imposada per part de l’odre social de 

trobar parella i casar-se; no accepten que el sexe pugui existir només dins del matrimoni; 

així com tampoc es creuen que totes les relacions de parella hagin de ser per amor. Tot i 

ser molt femenines i estar d’acord amb la seva aparença de dona, no claudiquen amb 

moltes de les prohibicions morals lligades al fet de ser dona durant la dècada dels anys 

30. És per aquest motiu que a l’apartat d) del treball he parlat de transformació, ja que tot 

i conservar la forma femenina, la visió de gènere que té Arquimbau va més enllà, és 

subversiva ja que desmunta prejudicis morals i tabús socials per tal d’alliberar la 

perspectiva de gènere femenina. Amb cada relat l’autora ens posa un exemple de dona 

diferent a l’anterior, però tots tenen en comú la voluntat de subvertir sense renunciar a la 
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defensa del gènere femení. A més, el fet que totes tinguin algun punt autobiogràfic en 

comú les fa més reals i, a la vegada, les agrupa com si totes fossin, al cap i a la fi, alter 

egos d’Arquimbau, que l’ajudessin en la tasca de transformar el gènere i de fer entendre 

que la lluita feminista també es possible des de la feminitat.  

És també valuosa la veu que adopta Rosa Maria Arquimbau per a tractar tots aquests 

temes. L’escriptora usa una veu amena, propera, còmica i a la vegada sense escrúpols. És 

capaç de presentar controvèrsies morals sense fer-ne judicis, però no per això deixa 

indiferent a qui la llegeix. Fa ús d’una veu cínica en certs punts, crítica a segons quins 

altres, però també es capaç de fer-ne del conjunt una lectura amena i lleugera. Certament 

és aquí on rau el seu poder, ja que transmet unes idees molt potents, en moltes ocasions 

subversives, però sense fer més enrenou del necessari, amb comicitat o inclús ironia. De 

fet, un dels aspectes més importants a destacar és precisament aquest cert grau de cinisme 

del qual fa ús Arquimbau al llarg de les quatre obres. Tal i com s’ha dit unes línies més 

amunt, Rosa Maria Arquimbau sense gairebé fer enrenou va desplegant un seguit de 

qüestionaments morals, de situacions controvertides, de personatges fora de la norma que 

violenten al lector, o si més no, el fan reflexionar. Aquest cinisme és omnipresent, perquè 

al llarg de totes les veus narratives es pot apreciar, però a on es fa més evident és amb el 

personatge de la Feminista de conveniència amb la qual s’evidencia un ús cínic dels seus 

encants. Tant el seu comportament com les seves intervencions qüestionen impúdicament 

els valors morals que defensen les seves companyes. A més, l’ús del terme “de 

conveniència” va molt lligat a aquest punt de cinisme que destil·la, perquè sembla que 

formi part del grup de senyores per adquirir més poder polític, tractar amb l’alta societat 

i per a qüestionar al grup de feministes. De tots els personatges d’Arquimbau, la Feminista 

de conveniència és la que encarna millor la veu cínica que l’autora desenvolupa a través 

dels seus relats. D’aquesta presència del cinisme en sorgeix una reflexió: Arquimbau usa 

aquest punt de cinisme per tal d’aconseguir l’apoderament femení, ja que és a través 

d’aquesta veu sense escrúpols que aconsegueix criticar certs valors morals que coarten 

les llibertats del gènere femení. I no només això, sinó que també aconsegueix qüestionar 

quin tipus de feminitat s’està cercant a través de la lluita feminista i és capaç de defensar 

la seva pròpia idea de feminitat. Per tant, l’ús que Arquimbau fa del cinisme és realment 

interessant i singular, esdevenint una característica rellevant que cohesiona l’estil de 

l’escriptora. 
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Un segon punt important per anomenar sobre la veu narrativa és la forta presència que té 

a totes les històries, ja que l’autora no es distancia mai de les seves creacions. S’entén per 

això que les dones d’Arquimbau totes tenen en comú molts aspectes i la veu narrativa 

segueix sempre les mateixes característiques (el cinisme, la comicitat, la ironia, la 

lleugeresa narrativa, etc.). Tal i com ja s’ha mencionat anteriorment a l’apartat II, la forta 

presència de l’autora al llarg de les obres és quelcom que Arquimbau considera necessari 

perquè siguin creacions més properes, més interessants, amb un alt grau de veracitat. 

Conseqüentment, les seves obres acaben adquirint les característiques d’un costumari, ja 

que tracta temes des d’una perspectiva molt realista sobre les relacions personals. De totes 

maneres, Arquimbau crea un costumari fora del comú, ja que amb ell aconsegueix 

subvertir, des de la quotidianitat, molts paràmetres establerts. És per aquest motiu que les 

dones d’Arquimbau són tan humanes i a la vegada tan valuoses, ja que demostren que la 

lluita per la llibertat es pot fer des de molts àmbits, ja sigui des de la sexualitat, la seducció, 

el matrimoni o la lluita feminista, i també fan evident que, tot i no sempre aconseguir-ho, 

la lluita per un model diferent de feminitat és possible.  
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