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that all the most anxious feelings of the past were gone through» 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu del present treball és demostrar que les obres Lady Susan, de Jane Austen, i 

Delphine, de Madame de Staël, a través de vies ben diferents, s’articulen com a 

manifestos a favor de la llibertat d’elecció sentimental de les dones. Mitjançant el 

gènere epistolar, més íntim que altres tipologies de novel·la, i durant l’encavallament 

entre els segles XVIII i XIX, Jane Austen i Madame de Staël mostren i denuncien la 

realitat del matrimoni de la seva època des del punt de vista femení. Mentre que l’autora 

anglesa usa un toc d’humor i d’ironia i un final aparentment feliç, l’escriptora francesa 

fa ús de molta reflexió, de descripció sentimental i d’un final tràgic.  

 Lady Susan va ser escrita pels volts de 1794 i publicada per primera vegada el 

1871, mentre que Delphine s’escrigué i es publicà el 1802. La similitud de les dates de 

redacció assenyala l’estreta contemporaneïtat de la vida de les dues autores. Madame de 

Staël va néixer a París el 22 d’abril de 1766, pràcticament una dècada abans que Jane 

Austen, qui ho féu el 16 de desembre de 1775 a Steventon, una petita població del 

comtat de Hampshire. Tot i la dissemblança d’edat, van morir només amb 4 dies de 

diferència, el mes de juliol de 1817. Staël, curiosament, el dia de la Presa de la Bastilla, 

festa nacional de França (14), mentre que Austen el dia 18. Tot i les seves vides 

coetànies, les dues autores no es van arribar a veure mai. A l’octubre de 1813 Austen va 

declinar una oferta per tal d’assistir a una reunió literària en la qual hauria conegut 

Staël, no se sap del cert per quin motiu (Nigro/ Phillips, 2012: 1). Tanmateix, van tenir 

coneixement l’una de l’altra; Austen va llegir Corinne, ou l’Italie (1807), mentre que 

Staël també estava familiaritzada amb l’obra d’Austen. L’autora francesa va titllar 

d’«ordinària» la novel·la Pride and Prejudice perquè, segons Claire Tomalin, no li 

agradaven els textos d’Austen per ser massa propers a la vida provinciana anglesa i per 

fer èmfasi en el deure social, fet que els converteix en ensopits (Tomalin, 1997: 242). 

De totes maneres, Staël va encarregar una còpia de Mansfield Park per a la seva 

biblioteca personal, de manera que no devia estar excessivament avorrida de la 

producció literària de l’autora anglesa (2012: 7). 

Tot i les respectives dissimilituds, Madame de Staël i Jane Austen van escriure 

Delphine i Lady Susan, dues obres molt complementàries i molt similars entre elles, 

amb un objectiu comú. Ambdues són novel·les epistolars (un gènere que vivia la seva 

màxima esplendor a finals del segle XVIII i principis del XIX), estan protagonitzades 

per dones, es desenvolupen parcialment en dues de les grans capitals europees del 
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moment (Londres per una banda, París, per l’altra), i narren les vicissituds, 

problemàtiques, consideracions i idees que les dones tenien del matrimoni, amb la 

finalitat última de denunciar-ne la falta de llibertat. Totes dues, en certa manera, 

exemplifiquen el que la crítica literària ha definit com a «trama matrimonial» 

(«marriage plot» en anglès), és a dir, un tipus de ficció que es basa en una de les 

estructures narratives més antigues de la història de la literatura (Langendries, 2015: 5), 

i que relata les peripècies que vivien les dones abans de casar-se. Com comenta Freya 

Langendries, el «marrige plot» tenia una forta connexió amb l’evolució del significat 

social i cultural del matrimoni; en el tombant dels segles XVIII i XIX, «different 

developments enabled the romantic novel to be cultivated mainly among the Protestant 

middle classes [..]. A successful marriage –economically as well as romantically 

successful- was the ultimate signifier of personal and social well-being» (2015: 10). 

Austen i Staël exemplifiquen a les seves obres aquest motiu últim. A més a més, narren 

les respectives trames matrimonials en primera persona, ja que la majoria dels seus 

personatges-narradores o autores de les cartes que componen les obres són dones i, a 

més a més, dones que es veuen involucrades en afers d’amor i de matrimoni. Rere la 

ficció s’hi amaga força experiència i vivència personal de les autores, ja que ni Austen 

ni Staël no van tenir una vida amorosa ni fàcil ni regular. De les seves respectives 

experiències amb els homes i amb l’amor, Nigro i Phillips comenten el següent: 

 

For de Staël, seduction was a «real life» matter, not just a literary one. While several 

sources (including her own extant letters) speak of Austen as flirting as a young woman, 

she was no «real life» seductress, certainly not in the sense that de Staël was. For Austen, 

seduction occurs on the pages of her novels –first of all in her cads, the seducers she 

created. That Austen is no stranger to «styles» of seductiveness shows in the fact that she 

created distinctly different categories of seducers. What they all have in common, however, 

is conversation (2012: 4).  

 

Tot i l’experiència que hi havia al darrere, la capacitat literària i imaginativa de les dues 

escriptores procura, sens dubte, la major part del contingut de les seves novel·les, el 

qual s’analitzarà i s’estudiarà en el present treball per tal de mostrar com la seva fi 

última és contribuir en la lluita per l’emancipació sentimental femenina.  
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2. LA DONA EN EL TOMBANT DELS SEGLES XVIII I XIX 

L’Europa de finals del segle XVIII i principis del XIX, esperançada per la millora d’uns 

drets i d’unes llibertats que havien estat molt febles o gairebé inexistents, veié com 

aquestes desembocaven en un insuccés. Tal com Cristina Huertas Abril i Beatriz 

Martínez Ojeda assenyalen, el desencís arribà aviat, atès que el començament del segle 

XIX francès estava marcat per l’eufòria causada pel triomf de la Revolució. No obstant 

això, els esdeveniments històrics ben aviat van mostrar que el que s’havia aconseguit en 

relació a les llibertats va ser, realment, un fracàs que va desencantar la societat (Huertas 

Abril/ Martínez Ojeda, 2012: 71). França havia dipositat la seva confiança en els fruits 

que la Revolució havia de proporcionar, mentre que Gran Bretanya havia contemplat 

com, després de la Guerra de la Independència (1775-1783), els Estats Units firmaven 

una constitució (1787) que reconeixia més drets i llibertats de les que es tenien a 

l’antiga metròpolis.  

Dins d’aquesta perpetuada submissió dels europeus davant dels ostentadors del 

poder s’hi comptava la que concernia les dones. Malgrat tots els esdeveniments polítics 

i socials que havien tingut lloc a les darreries del segle XVIII, encara continuaven 

subjectes a la figura de l’home (primer el pare; després el marit; finalment els fills) 

sense que ni tan sols poguessin escollir l’espòs. En el cas francès, la Revolució va 

marcar un clar punt crític per a les dones. Semblava que, desprès de l’esclat 

revolucionari, tot era possible. Els homes es començaren a transformar per tal 

d’esdevenir ciutadans de la Nova França. En un principi, les dones creien que elles 

també canviarien al mateix ritme que ells, tot passant de ser mers individus a títol privat 

-mares i esposes- a esdevenir ciutadanes amb una projecció més pública. Però, encara 

situades en els marges borrosos entre l’àmbit públic i l’àmbit privat, les franceses es 

van adonar que la seva transformació no era possible, ja que els homes la percebien 

com una subversió dels rols de gènere (Marso, 1997: 128). El canvi que cercaven, 

doncs, i com comenta Marisa Linton, no es va materialitzar:    

 

The principles of the French Revolution were set out in the «Declaration of the Rights of 

Man and the Citizen» which in theory promised liberty and equality to all sections of 

society. But how far did the Revolution fulfil this promise? [...] Liberty, equality and 

fraternity were the founding principles of the Revolution. But should these principles apply 

to women as well as men? Some commentators thought they should. Nevertheless many 

male revolutionaries were ambivalent about the idea of women playing a prominent role 

(Linton, 2013: 405).  
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Esperançades per aquesta desfavorable realitat, durant el període comprès entre mitjan 

segle XVIII i principis del XIX les dones es van erigir com un nou col·lectiu social i 

literari. Conformaven una figura no tan sospitosa com l’home de predicar o adoctrinar 

amb la ploma, que s’interessà per les lletres i la literatura, i començà a constituir-se com 

a escriptora i com a entitat social (Huertas Abril/ Martínez Ojeda, 2012: 72). 

Tanmateix, va provocar respostes ambivalents i fins i tot hostils per part de molts dels 

observadors masculins pertanyents a les classes educades, fins i tot per part d’aquells 

que simpatitzaven amb els drets femenins (Linton, 2013: 408). Així i tot, les noves 

literates no es van donar per vençudes, i no per aquesta desfavorable acceptació 

deixaren d’escriure. 

Cal vincular la creació d’aquest col·lectiu literari amb l’inici de la dissolució de la 

clàssica dicotomia, mencionada anteriorment, existent entre espai públic -més notori- i 

espai privat -més personal, fins i tot íntim. Tradicionalment, les societats europees 

havien reservat l’espai públic als homes i als seus textos, mentre que l’espai privat es 

reservava a les dones i a la seva producció literària. Per tant, històricament, sovint els 

homes havien estat millor representats, per participar més de l’espai que proporciona 

més visibilitat. Tanmateix, durant el període comprès entre els segles XVIII i principis 

del XIX, es començà a posar de manifest que de la notorietat de l’espai públic, formada 

per fundacions, organitzacions i lluites per aconseguir drets, també en participaven 

dones, de manera que la dicotomia habitual deixà de ser tan preponderant (Argilés/ 

Retuerta, 2006: 19), ajudada pel fet que, amb la Il·lustració, un major nombre de dones 

-sempre benestants- van poder accedir a un cert nivell d’educació.  

Una bona font d’informació o de documentació referent a la dissolució dels dos 

espais des de la perspectiva femenina són els escrits, que prenen bàsicament dues 

formes: epistolar i creativa (literària, religiosa, política, científica, etc.). 

Conseqüentment, per tot Europa aparegueren grans autores que mitjançant les seves 

obres exposaren i denunciaren, en major o menor mesura, la situació de la dona dins de 

la societat del moment. Majoritàriament eren membres de famílies socialment ben 

situades, adinerades i instruïdes. La posició social privilegiada els va permetre de 

poder-se cultivar i iniciar-se en el món de la literatura, així com de disposar de les eines 

necessàries per tal que les seves obres tinguessin difusió. Lamentablement, la gran 

majoria de dones europees no va gaudir d’aquesta oportunitat.  

Les obres que van produir, en molts casos, les protagonitzaren heroïnes fortes que 

sentien passions furioses; d’aquesta manera exploraven una possibilitat que a la realitat 
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molt difícilment es podia portar a la pràctica. Alguns exemples francesos són Isabelle 

de Charrière (1740-1805), Madame de Genlis (1746-1830), Ysabelle de Montolieu 

(1751-1832), Madame de Souza (1761-1836), Madame de Krudener (1764-1824), 

Madame de Staël (1766-1817) i Madame Cottin (1770-1807). A Anglaterra, igualment, 

van haver-hi molts exemples: Mary Wollstonecraft (1759-1797), Mary Hays (1760-

1843), Ann Radcliffe (1764-1823), Jane Austen (1775-1817), Elizabeth Gaskell (1810-

1865), i les tres germanes Brontë, que són Charlotte (1816-1855), Emily (1818-1848) i 

Anne (1820-1849). En part, va ser gràcies a elles i a la seva producció literària que 

durant el segle XVIII i als inicis del XIX va tenir lloc el primer feminisme modern. 

Malauradament, com fou el cas de la Revolució Francesa i el ressò de la independència 

dels Estats Units, els seus efectes no van acabar de ser els desitjats:  

 

La Il·lustració va iniciar un llegat emancipador, que va néixer a partir de la radicalització i 

universalització de les idees d’igualtat i d’autonomia. Aquest pensament, que va començar 

a emergir en el segle XV, es va articular sobretot a partir de les premisses de les feministes 

del segle XVIII, que partien de la igualtat natural entre els homes i les dones per tal de 

construir la vindicació d’igualtat social d’ambdós sexes. Llavors es va fer, per primera 

vegada, una reflexió sobre la igualtat amb relació als drets de la persona. Tanmateix, aquest 

vessant feminista de la Il·lustració va ser oportunament oblidat, silenciat i de vegades 

reprimit, pel discurs polític dominant, que va construir i imposar un model basat en el 

contracte social que atorgava a les dones el paper domèstic dins l’àmbit privat, per fer 

possible que els homes es dediquessin a l’àmbit públic (Argilés/ Retuerta, 2006: 22). 

 

Un exemple de la repressió d’aquest discurs que bevia de les fonts més radicals de les 

idees d’igualtat de la Il·lustració va ser la pena de mort per guillotina d’Olympe de 

Gouges, l’any 1793, a França, durant el Terror. De Gouges va ser l’autora de la 

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791), una manifestació que 

pretenia completar les mancances de la ja citada Déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen, de 1789. Posteriorment, Mary Wollstonecraft, amb la seva obra A 

vindication of the rights of woman (1792), complementaria el discurs d’Olympe de 

Gouges a partir d’elaborar-ne els fonaments ètics. Es tractava, en ambdós casos, de 

dotar les dones d’una nova esperança i d’un nou coratge després del fracàs 

revolucionari davant la millora dels seus drets i llibertats.  

 

 

 

 

 

 



9 

 

3. LA NOVEL·LA EPISTOLAR 

El segle XVIII va ser l’època del màxim desenvolupament i popularització de la 

correspondència epistolar. Escriure i rebre cartes diàriament es va convertir en una 

activitat comuna i d’allò més habitual, tant per als homes com per a les dones. El 

nombre de dones que podien llegir i escriure va augmentar gràcies a l’aparició d’escoles 

i acadèmies dedicades a la formació femenina, i ben aviat es van convertir en grans 

redactores de cartes. Les dones, encara molt recloses a casa, intercanviaven amb 

persones del seu entorn sentiments, opinions i preocupacions. Les epístoles constituïen 

per a elles espais de llibertat femenina, alhora que una finestra al món que les mantenia 

informades de temes tan importants com la salut, l’administració de la llar i de les 

propietats, els esdeveniments del seu entorn, l’educació de les filles i fills o els 

conflictes familiars. Com assenyalen Anna Argilés i M. Luz Retuerta, a través del 

gènere epistolar expressaren llurs desitjos, pensaments, coneixements, aspiracions i 

inquietuds, així com els rols que desenvolupaven i la posició que ocupaven dintre de 

l’escala social (2006: 20). Les cartes emanaven essencialment de l’entorn domèstic, tot 

mostrant els afectes, les preocupacions i les activitats quotidianes. La crítica feminista, 

en relació amb les escriptores de novel·les epistolars, considera que es tracta de l’únic 

gènere narratiu amb el qual les dones han estat persistentment connectades, ja que el seu 

propòsit sempre ha estat narrar tota la varietat de possibles fluctuacions de l’expressió 

femenina (Owen, 2006: 40).  

No és estrany, doncs, que fos durant aquest segle que nasqués el gènere literari de 

la novel·la epistolar, basada també en una llarga tradició de literatura de cartes que es 

remunta fins a l’Antiguitat. El públic vuitcentista vivia en un món en què l’activitat 

epistolar era la base del «comerç» social i mundà (Bochenek-Franczakowa, 1992: 40), 

de manera que estava avesat al cultiu de la carta i de la narració inspirada per l’afany 

d’autoanàlisi, de confidències i de confessions. Bochenek-Franczakowa afegeix que  

 

la lettre et l’échange épistolaire paraissaient, aux yeux des romanciers de l’époque, un 

moyen idéal de représenter aussi bien les méandres de la psychologie que la diversité des 

rapports sociaux. On était surtout sensible à la nouveauté des moyens d’analyse 

psychologique [...]. En primer lieu, la lettre était perçue comme un mode privilégié 

d’expression des sentiments. Privilégié, car à la subjectivité inhérente à tout «témoignage 

individuel», elle joint la fraîcheur de l’instantanéité et l’attrait de la spontanéité et de 

l’imprévisibilité de la vie intérieure (1992: 40). 

 

En aquest context, el pas de la realitat (correspondència epistolar entre dues persones 

físiques) a la ficció (gènere literari epistolar) va ser relativament fàcil i lògic. La nova 
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tipologia narrativa va articular-se en base a la comunicació ja existent entre un remitent 

i un destinatari, espacialment i temporalment distanciats
1
, i es formà d’un relat coherent 

a través de cartes que s’adaptaven a la perfecció a la imatge que reflectia la vida 

quotidiana. Kurt Spang destaca que aquesta narració té com a tret particular o 

característic el fet que, d’una banda, es compon d’una sèrie d’històries relativament 

autònomes que es corresponen a cada carta individual, i per l’altra, d’una història que se 

suggereix a través del conjunt de les cartes, és a dir, la novel·la epistolar com a tal 

(Spang, 2000: 650). A més a més, la gran relació entre la correspondència epistolar que 

es donava a l’època i el nou gènere consistia en una «ficció d’allò no-fictici» o la «ficció 

de l’autèntic», fet que dotava l’obra d’una gran versemblança. És a dir, les lectores i 

lectors de l’època, quan s’enfrontaven a la lectura d’una novel·la epistolar, llegien un 

text que formava part de la seva quotidianitat i que ells mateixos podien produir amb 

total normalitat, de manera que es tractava d’un text absolutament creïble («l’autèntic», 

el «no-fictici») que en realitat era creació literària (la «ficció»). Sens dubte, el públic 

lector preferia llegir fets reals, versemblants i aventures autèntiques; relats en què, en 

una paraula, la ficció estava al servei de la realitat (Huertas Abril/ Martínez Ojeda, 

2012: 75). Amb el pas del temps, aquest estret vincle entre la historicitat dels segles 

XVIII i XIX i la novel·la epistolar ha convertit el gènere en document característic de 

l’època. 

 El lligam íntim entre la novel·la epistolar i el segle que la va veure néixer va 

propiciar que es convertís en el gènere més emprat i més apreciat del moment. Entre 

mitjans del segle XVIII i principis del XIX es van escriure més de cent novel·les 

epistolars. A Anglaterra hi destacà Samuel Richardson, autor de tres novel·les 

psicològiques i sentimentals en forma de cartes: Pamela, or Virtue Rewarded (1740), 

Clarissa (1747/48) i Sir Charles Grandison (1753); Diderot va dir de les obres de 

Richardson que eleven l’esperit, toquen l’ànima i «respirent partout l’amour du bien» 

(Diderot, 1818: 600). A la seva pàtria, França, ressaltaren Jean-Jacques Rousseau amb 

la Nouvelle Héloïse (1759), Pierre Choderlos de Laclos amb Les liaisons dangereuses 

(1782) i Étienne Pivert de Sénancour amb Oberman (1804). En el cas alemany, cal 

mencionar una de les mostres del gènere que, en el seu dia, va suposar un gran impacte: 

Die Leiden des jungen Werthers de Johann Wolfgang Goethe, publicada el 1774. 

Madame de Staël mostrà la rellevància que totes aquestes obres tingueren en el seu 

                                                             
1
  Els aspectes temporals i espacials de la novel·la epistolar es tracten a l’apartat 3.2 del present treball.  
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moment tot confessant que «les romans que l’on ne cessera jamais d’admirer, Clarisse, 

Clémentine, Tom-Jones, La Nouvelle Héloïse, Werther etc., ont pour but de révéler ou 

de retracer une foule de sentiments, dont se compose au fons de l’âme le bonheur ou le 

malheur de l’existence» (ed.2017: 39). Un nombre considerable d’aquest conjunt 

d’obres escrites durant l’encavallament entre els segles XVIII i XIX se centra en el tema 

de l’afecte i de l’amor en les seves múltiples variants, és a dir, s’articulen com a 

«marriage plots», fet que no deixa de ser interessant. Aquesta característica del gènere 

epistolar es pot lligar al fet que el públic d’aquesta tipologia de novel·la es converteix 

en testimoni de la comunicació personal entre diversos personatges; esdevé un lector 

indiscret que participa, tot articulant-se com un confident involuntari, d’una 

comunicació forana (Spang, 2000: 647). Llegeix tot allò que no hauria de llegir: 

confidències, confessions, pensaments i anàlisis sentimentals d’altri, ja que la temàtica 

de tota novel·la epistolar és l’ànima humana, la sensibilitat i les emocions -les realitats 

físiques i palpables queden relegades a un segon pla. El públic entra d’amagat en la vida 

íntima de desconeguts sense que ells n’estiguin al corrent, i no hi ha res més interessant 

ni que creï més expectació que conèixer els problemes, maldecaps i preocupacions 

sentimentals dels altres. Bochenek-Franczakowa comenta aquesta vessant de prohibició 

i de secret que la novel·la epistolar conté:  

 

Un autre aspect captivant du roman épistolaire découlait de la tension entre l’intimité et la 

publicité de la correspondance. Véritable «machine à secrets», le roman par lettres marie 

deux aspects de l’épistolaire: d’une part, l’intimité de la communication pervertie à la 

source, dès que l’acte épistolaire lui-même s’apparente à l’acte de tromperie du séducteur. 

D’autre part, en déployant l’imaginaire de l’écrit coupable qui engendre le secret et le viol 

du secret, le roman par lettres joue sur des plaisirs, inavoués et inavouables, de voyeurisme: 

plaisirs troubles aussi bien pour les protagonistes que pur les lecteurs réels (1992:41). 

 

La temàtica sentimental i amorosa contribueix a crear més sensació de prohibició i 

consisteix en una bona «màquina de secrets», ja que és un dels aspectes més íntims de 

les persones. Sobretot ho fou durant l’època en què el gènere epistolar es va 

popularitzar, quan la gent, sobretot les dones, havia d’ocultar llurs sentiments i passions 

amoroses, en especial desprès del matrimoni.  

  

3.1 PLURALITAT DE VEUS NARRATIVES 

Tal com mostren els seus dos principals distintius, la novel·la epistolar té molts 

elements en comú tant amb el discurs autobiogràfic com amb el gènere teatral. El 

primer d’ells és que la veu narrativa de la novel·la epistolar (o, en major mesura, les 

veus) és alhora una figura participant de la història que es conta, tal com ocorre amb les 
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autobiografies. A més, i en molts casos, el gènere epistolar també inclou una veu 

narrativa que actua d’autora o autor real, però sense ser-ho, ja que es tracta d’un altre 

personatge. La seva funció és introduir -i sovint també comentar- les circumstàncies 

particulars en què es realitza la correspondència, de les quals n’extreu una lliçó moral o 

una conclusió final. A més a més, justifica la publicació de les cartes, explica les 

circumstàncies de la seva elaboració, de la seva autoria i la seva finalitat; fins i tot pot 

afegir comentaris sobre el contingut. Les novel·les que inclouen aquesta figura tenen 

una comunicació epistolar anomenada mixta. És el cas tant de Lady Susan com de 

Delphine, tot i que el gran exemple d’aquest tipus de comunicació és la novel·la Les 

tribulacions del jove Werther, de Goethe.  

El segon distintiu de la novel·la epistolar és que la comunicació literària 

d’aquest gènere es du a terme mitjançant cartes, és a dir, que hi ha un diàleg similar al 

teatral, en què coexisteixen diverses veus juntament amb la del suposat autor o autora 

real prèviament esmentat (Spang, 2000: 642). Aquesta pluralitat de veus narratives dona 

valor a la diversitat, la característica que permet exposar la relativitat de l’experiència 

humana. «In the obvious absence of an overseeing narrative voice, one which unites and 

reconciles the different points of view, it is an inevitable consequence of epistolarity [...] 

that the perspectives provided should be disunited and non-reconciled» (Owen, 2006: 

148). La novel·la epistolar se centra en les passions de l’ànima, i la millor manera 

d’exposar-les és mostrant que cada individu les sent i les experimenta de formes 

diferents. Cada personatge, doncs, escriu una confessió que es pot contrastar amb la 

d’altres o bé amb les del mateix personatge redactades en un moment passat o futur. En 

aquest cas, el personatge passa a convertir-se en un conjunt de figures, pràcticament una 

per cada carta. La pluralitat de veus permet veure el gènere epistolar com una obra 

oberta, un joc de comunicació en què l’autora o autor força el públic a ser actiu i co-

productor de la ficció (Bochenek-Franczakowa, 1992: 43), ja que ha de ser capaç 

d’interpretar, relacionar, observar i opinar més enllà del gaudi que la lectura de textos 

íntims i confessions secretes i personals proporciona. David Owen afegeix que, derivat 

del fet que la novel·la epistolar inclou una multiplicitat de veus narratives, el gènere es 

caracteritza també per ser incomplet:  

 

This […] refers to the re-orientation of the narrative away from images of the past, in which 

completed narrative is possible towards images of the present, and their inevitable 

association with the future, hence their incompleteness […]. The effect of this 

incompleteness is to facilitate and heighten the connection between, on the one hand, the 
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representedness of the literary construct and, on the other, external and «unfinished» reality 

(2006: 26). 

 

Passat, present i futur es barregen difuminadament, ja que una carta en data X desbanca 

i deixa obsoletes totes les redactades abans d’ella. A més, el personatge redactor aboca 

totes les esperances en un futur, en un dia desprès de X, quan tornarà a agafar la ploma 

per explicar el nou present a la destinatària o destinatari de l’epístola.  

 

3.2 MARC ESPACIAL I TEMPORAL  

La comunicació epistolar és, en termes de la retòrica antiga, un sermo absentis ad 

absentem, és a dir, una comunicació diferida tant en el temps com en l’espai (Spang, 

2000: 643). L’emissor o veu narrativa escriu en un lloc i en un moment diferents 

d’aquells en què el missatge serà llegit. Spang afegeix que el caràcter diferit del gènere 

epistolar es manifesta en un doble nivell: d’una banda, el normal de tota comunicació 

literària, i de l’altra, el nivell creat pel distanciament espacial-temporal fictici entre els 

moments de redacció i de recepció de les cartes dins del marc de la novel·la. 

Consegüentment, en tot text pertanyent al gènere epistolar hi ha dos graus de ficció: en 

primer lloc, el de la història construïda pel fet que es redacten cartes; en segon, la 

història i el grau de ficció evocats per les epístoles mateixes, que generalment són una 

història amb una ficcionalització diferent a cada carta (2000: 643). Aquest aspecte del 

gènere és molt interessant, ja que suposa la suma de la pluralitat de marcs espacials i 

temporals a la ja esmentada pluralitat de veus narratives. Amb l’operació, la diversitat 

de punts de vista augmenta encara més. No és el mateix reflexionar a primera hora del 

matí enmig del bullici de París que abans d’anar a dormir en el tranquil camp anglès o 

francès; les autores i autors de novel·les epistolars eren conscients d’aquest fet, i 

transmeteren les diferències de perspectiva que un espai i un temps divergents suposen.   

A més a més, cal tenir en consideració que la pluralitat de marcs espacials i 

temporals és la principal i imprescindible motivació de la redacció de novel·les 

epistolars, ja que si els personatges tinguessin un contacte presencial no seria necessari 

que s’escriguessin cartes. «Il semble que le roman par lettres ne saurait être qu’un 

roman de la séparation […]. Au niveau de la narration en revanche, la mise à distance 

des épistoliers est une contrainte formelle sans laquelle le récit n’existerait pas» 

(Herman, 1998: 238). És per aquest motiu que, en alguns casos, les autores i autors del 

gènere recorren a personatges que, igual que el públic lector, són voyeurs del que ocorre 

i escriuen a un familiar o a una amistat llunyana per tal de narrar-los els esdeveniments. 
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Es tracta, en alguns casos, de figures participants, igual que la resta de personatges de la 

novel·la -com mesdames d’Artenas i de R. a Delphine, i de Lady De Courcy a Lady 

Susan-, però també poden ser figures al·ludides. En aquest cas, formen part de la 

història que cada epístola construeix; es mencionen i s’evoquen, però no són autores de 

cap carta -és el cas de Mr. Johnson a Lady Susan, i M. de Lebensei a Delphine. Kurt 

Spang remarca que el caràcter diferit que les diverses cartes d’una novel·la epistolar 

comparteixen ajuda a crear expectació i suspens, ja que cadascuna és només una petita 

part del diàleg complet que la novel·la epistolar suposa. a més, afegeix que  

 
acaso la diferencia más llamativa entre los demás subgéneros novelescos y el epistolar sean 

precisamente los aspectos específicos de la comunicación, sobre todo de emisores y 

receptores, las repercusiones en la enunciación y el tratamiento del espacio y del tiempo. La 

subsiguiente fragmentación y multiplicación de anunciadores, tiempo y espacio se 

convierten en signo distintivo del subgénero y contribuyen a la adecuación externa de fondo 

y forma y con ello a la estética de este tipo de novela. La imposibilidad de contactos 

directos, las separaciones forzosas o inevitables, las relaciones precarias, el juego frívolo de 

distanciamiento y acercamiento, por citar solo algunos pocos ejemplos, encuentran su 

plasmación idónea y literariamente más satisfactoria en la forma epistolar. Configurar una 

narración como intercambio de cartas no es, por tanto, una estructuración gratuita, sino que 

responde a unas posibilidades creativas y estéticas, y cumple con unas funciones no 

realizables a través de otro modo de narrar (2000: 655). 

 

Tant Austen com Staël van saber fer un bon ús de totes les possibilitats amb què el 

gènere epistolar permet jugar, de manera que l’articulació de les múltiples veus 

narratives i la creació de suspens hi són presents com a marc de producció de secrets i 

de prohibicions sentimentals.   

 

3.3 LLENGUATGE EPISTOLAR  

Jan Herman comenta que els ingredients bàsics de la novel·la epistolar són la distància, 

l’absència i l’escriptura vers l’oralitat (1998: 237). Com s’ha comentat prèviament, la 

novel·la epistolar inclou molts dels elements propis del gènere dramàtic, ja que, com les 

obres de teatre, consisteix en un diàleg entre diferents personatges. Com en tot diàleg, 

doncs, en el gènere epistolar hi ha elements del llenguatge oral i de la conversa, fins i tot 

col·loquial, entre dos o més interlocutors. Les autores i autors de novel·les d’aquesta 

tipologia tendeixen a adaptar el llenguatge a cadascun dels personatges talment com en 

les obres teatrals, i redacten d’una manera més o menys formal segons la relació 

existent entre els personatges que escriuen i reben cartes. Aquesta característica, sumada 

a la manca de veu narrativa omniscient (sense considerar, en el cas de la comunicació 

epistolar mixta, la figura narradora o autor textual), ajuda el públic a desxifrar el nivell 

cultural, la posició social i el parentesc dels diversos personatges, així com el caràcter, 
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la predisposició envers els temes tractats i fins i tot la professió i l’edat. Un clar exemple 

d’aquest ús del llenguatge oral el trobem en la carta XXI de Lady Susan, redactada per 

la jove Miss Frederica Vernon i adreçada a Mr. De Courcy amb l’objectiu que l’ajudi a 

deslliurar-se de les indesitjades atencions de Sir James Martin. Entre els dos personatges 

hi ha una gran diferència d’edat que relega Frederica a una posició absoluta 

d’inferioritat. A més, la jove es caracteritza per ser extremadament tímida i reservada, 

fet que se suma al seu enamorament una mica infantil per Reginald De Courcy. Austen 

va transmetre hàbilment tots aquests components mitjançant l’ús del llenguatge: 

 

Sir, I hope you will excuse this liberty, I am forced upon it by the greatest distress, or I 

should be ashamed to trouble you […]. I am afraid my applying to you will appear no better 

than equivocation, and as if I attended only to the letter and not the spirit of Mama’s 

commands, but if you do not take my part, and persuade her to break it off, I shall be half-

distracted, for I cannot bear him […]. I do not know how to apologize enough for this letter, 

I know it is taking so great a liberty, I am aware how dreadfully angry it will make Mama, 

but I must run the risk, I am Sir, your most humble servant (ed. 1996: 172).  

 

Així mateix, el gènere epistolar també incorpora elements exclusius del llenguatge 

escrit, ja que, no ho oblidem, es compon de reculls de cartes que fan mimesi de les que 

es redactaven a la realitat. Els personatges, doncs, indiquen el lloc i la data 

corresponents a la redacció de cada epístola, i afegeixen una salutació final i un comiat. 

En els seus escrits es refereixen a familiars, amistats i coneguts usant el seu nom formal. 

Les autores i autors del gènere també juguen amb aquests elements per tal d’indicar la 

posició social i la relació que els diferents personatges mantenen entre si. De totes 

maneres, aquests aspectes es respecten en major mesura en la seva versió de més 

formalitat, perquè en l’època eren un element comú que formava part de les relacions 

socials. Així, Mrs Catherine Vernon sempre tracta de madame la seva mare, i s’hi 

adreça tantes vegades com a Lady De Courcy que com a dear Mother. Quan Mme 

d’Ervins parla del seu amant, sempre l’anomena M. de Serbellane, i semblantment 

esmenten totes les dones llurs marits i tots els homes llurs esposes. En part gràcies a 

aquesta forma híbrida entre l’oralitat i l’escriptura -de què Jan Herman parla-, usada per 

presentar la realitat de l’ànima humana, les novel·les epistolars van seduir el públic dels 

segles XVIII i XIX. El gènere va suposar la novetat i la frescor d’una nova psicologia i 

l’alliberament de la tutela de la tradició (Bochenek-Franczakowa, 1992: 42). Alhora, 

possibilità que entre el públic lector hi proliferés l’anàlisi i la imaginació. Montesquieu 

afegeix que la novel·la epistolar suposa un gènere que permet tot tipus d’intrigues i que 

s’adapta a totes les tonalitats: 
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Dans la forme des lettres où les facteurs ne sont pas choisis, et où les sujets qu’on traite ne 

sont dépendants d’aucun dessein ou d’aucun plan déjà formé, l’auteur s’est donné 

l’avantage de pouvoir joindre de la philosophie, de la politique et de la morale à un roman, 

et de lier le tout par une chaîne secrète et, en quelque façon, inconnue (Montesquieu, 1838: 

1). 

 

L’ús de la novel·la epistolar i de totes les seves possibilitats, tant per part de Staël com 

d’Austen, va representar un gran avantatge a favor d’ambdues escriptores en la seva 

voluntat d’arribar al públic lector i transmetre-li les seves idees progressistes i 

feministes, ja que, manejada hàbilment i amb criteri, la prosa epistolar exerceix un 

encant indiscutible.  
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4. APROXIMACIÓ A DELPHINE I A LADY SUSAN 

A principis del segle XIX, Jane Austen sols havia publicat una reduïda quantitat de 

novel·les, però totes de gran èxit. Tanmateix, tot just començava a obtenir una mica de 

fama. I és que cap de les seves obres no va editar-se incloent el nom complet de 

l’autora. La novel·la Sense and Sensibility (1811) la va publicar «una Lady»; Pride and 

Prejudice (1813) va aparèixer com una obra de «l’autora de Sense and Sensibility»; i 

Mansfield Park (1814) i Emma (1815) també van sortir a la llum de forma més o menys 

anònima (Nigro/ Phillips, 2012: 1). En canvi, Madame de Staël havia publicat més, però 

sense provocar tant de ressò. Entre la seva abundant producció destaquen Delphine 

(1802), Corinne ou l’Italie (1807) i De l’Allemagne (1813/1814). Tot i així, l’autora 

francesa era, de llarg, molt més coneguda que Austen. Potser fins i tot es podria 

considerar l’escriptora europea més famosa del moment.
2
 És interessant veure que, 

malgrat les diferències existents entre elles -diferències tant vitals com literàries-, van 

escriure dues novel·les en molts sentits semblants: Delphine i Lady Susan. Mentre que 

Staël va fer-ho des dels salons literaris amb més influència del moment i amb la 

notorietat que això comporta, Austen redactà des de diverses poblacions rurals angleses, 

amb el recolliment que aquest fet suposa. Tant l’una com l’altra estaven dotades d’una 

gran capacitat literària i d’anàlisi del moment que els tocava viure, i van decidir fer ús 

de la ploma per tal de denunciar la falta de llibertat d’elecció sentimental de les dones.  

 

4.1 DELPHINE I EL PRIMER FEMINISME  

Les dues principals novel·les de Madame de Staël, Delphine i Corinne ou l’Italie, posen 

de manifest les inquietuds de la dona aristocràtica de finals del segle XVIII i principis 

del XIX, i representen la defensa de la llibertat d’elecció sentimental sobre els 

convencionalismes socials. Alhora, constitueixen un al·legat a favor de la llibertat i del 

desenvolupament de la dona (Huertas Abril/ Martínez Ojeda, 2012: 73). Staël va viure 

de primera mà les restriccions de llibertat que les dones van patir tant abans com 

després de la Revolució Francesa, fet que la va condicionar durant tota la seva vida. 

L’autora, a De la littérature (1800), comenta que «depuis de la Révolution, les hommes 

ont jugé politiquement et moralement utile de réduire les femmes à la plus absurde 

                                                             
2
 L’autora de Delphine, com mostra el capítol Mme de Staël en España de Leonardo Romero Tobar 

(1999), va tenir una ràpida difusió al país. En canvi, la de Lady Susan, talment comenta Aída Díaz Bild al 

capítol Still the Great Forgotten? The Reception of Jane Austen in Spain (2007), va tenir-hi presència de 

forma molt posterior. 
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médiocrité» (Staël, ed.1999: 203). La protagonista de Delphine es troba en aquesta 

condició social absurdament adotzenada, i lluita per tal d’emancipar-se’n.      

La publicació de les seves dues novel·les principals va convertir Madame de Staël 

en una escriptora cèlebre i reconeguda. Tanmateix, Napoleó Bonaparte la detestava 

degut a dos temes presents a les obres. Un d’ells, la denúncia de la falta de llibertat de 

les dones a l’hora de decidir el seu propi destí; l’altre, la reivindicació del divorci. 

L’emperador temia tant la producció de Staël que l’autora va haver-se d’exiliar de 

França per evitar ser detinguda. No resulta estrany, doncs, que Huertas Abril i Martínez 

Ojeda considerin que Delphine i Corinne ou l’Italie inauguren el feminisme romàntic, ja 

que mostren com la dona s’encarna en l’exemplar de l’individualisme sentimental, 

víctima alhora dels lligams socials i de la covardia o impotència masculina (2012: 74).  

Centrant l’atenció solament en Delphine, es pot apreciar que la protagonista de la 

novel·la epistolar encarna l’individualisme sentimental de què Huertas Abril i Martínez 

Ojeda parlen. Mme Delphine d’Albémar, una jove recentment enviudada, s’enamora de 

Léonce de Mondoville, primerament promès, posteriorment casat i finalment vidu de la 

cosina de la protagonista. Delphine lluita incansablement amb el propòsit d’assolir el 

seu objectiu -casar-se per amor-, però sense desmerèixer la seva dignitat ni deixant de 

banda els seus principis ètics i morals. A més a més, Delphine actua de còmplice dels 

amants Mme Thérèse d’Ervins i M. de Serbellane -jugant-se la pròpia posició social en 

el seu paper d’assistent i col·laboradora-, així com amiga i confident de Mme Élise de 

Lebensei, repudiada per la societat degut al seu divorci i al seu casament en segones 

núpcies. Delphine, doncs, experimenta un oceà de sentiments i emocions totalment en 

desacord amb els convencionalismes socials a què està subjecta, i amb el silenci que les 

conseqüències negatives de la Revolució Francesa imposà a les ciutadanes. Com a dona, 

refusa les restriccions de les normes socials que, contràriament al cas masculí, eren 

especialment estrictes per a la població femenina (Marso, 1997: 115). Simone Balaye 

comenta que l’advocat i polític Pierre-Louis Roederer (1754-1835) denuncià 

vehementment l’atracció de Delphine per Léonce de Mondoville, tot al·legant que «une 

femme qui se laisse approcher ainsi est déjà souillée, l’adultère est là, dans 

l’embrasement de deux imaginations qui ne peuvent plus s’attacher à aucun devoir, ni 

tenir dans aucune vertu» (cit.Balaye, 1986: 42). Tanmateix, Roederer no va manifestar 

un rebuig igual pel personatge de Léonce, qui igualment reconeix sentir-se atret per 

Delphine durant el seu prometatge i estimar-la un cop ja convertit en marit de Mathilde. 
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A més a mes, protagonitza un enllaç en què la dona en qui centra tota la seva atenció no 

és la seva imminent esposa, sinó Delphine.    

La protagonista de l’obra, l’heroïna forta característica de les novel·les del 

moment escrites per dones, reclama la seva llibertat sentimental i la de totes les seves 

iguals no avergonyint-se ni obviant les seves emocions, sinó estudiant-les, valorant-les i 

lluitant a favor seu. Tal com esmenta Balaye, Delphine és «une tête exaltée» i alhora 

«philosophe et déiste», a la qual cosa cal afegir el fet que sigui «si bavarde, qu’elle parle 

toujours la première». A més a més, afegeix que «parler est pour elle le bonheur 

suprême […]. Ce caractère existe, et Madame de Staël a pu le peindre ; mais elle a eu 

tort de croire qu’une femme pareille inspirerait de l’intérêt» (1986: 41). Amb aquesta 

lluita tant interior com exterior, Staël posa de manifest la fragilitat i la debilitat de la 

condició femenina en comparació amb els homes. Només personatges femenins forts 

com Delphine o Madame de Lebensei són capaços de superar -parcialment- els lligams 

socials que els constrenyien, i, com es comentarà més extensament a l’apartat 5.3, no 

sempre amb un final satisfactori. Mentre que la segona assoleix la felicitat matrimonial 

en companyia de l’home que ha escollit per voluntat pròpia -però a costa de viure 

retirada de la societat-, Delphine acaba suïcidant-se després d’un llarg temps de batalla i 

de desgast sentimental. Si el final de la protagonista no concorda amb la intenció de 

Staël de culminar la individualitat sentimental femenina mitjançant un matrimoni per 

amor com el dels Lebensei, és degut a un altre interès de l’autora: la voluntat de 

denunciar la societat del moment i assenyalar-la com a principal obstacle davant la 

conquesta de la llibertat femenina. La protagonista de Delphine «ha adquirido un 

espíritu de libre examen, pero su libertad e independencia no evitan que se deje llevar 

por su bondad, haciendo y actuando de un modo que los demás condenan» (Nigro/ 

Phillips, 2012: 74). Aquesta condemna d’altri i els entrebancs que li col·loquen a l’hora 

de dur a terme la seva lluita sentimental esdevé, en gran part, l’element que impedeix la 

unió de Delphine amb Léonce.  

Amb tot, Staël mostra com la majoria de les dones constituïen una espècie de 

joguina per als homes, de qui depenien al llarg de tota la seva vida. L’escriptora volia 

defensar totes les representants del seu sexe, així com justificar les conductes i els 

sentiments socialment mal vistos que les dones podien presentar. Per aquesta raó, 

segons afirma Lori J. Marso, l’autora de Delphine 

 

sees her feminine nature not as an essential characteristic (she fights conventional norms for 

women), but rather as a political fact which she must seek to negotiate, however dangerous. 
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In her novels and political theory, Staël confronts the ambiguity of being a woman at a time 

when political rights were being claimed in terms of the abstract and genderless individual, 

but granted to men only (1997: 112). 

 

En la seva escriptura, el que és femení està inevitablement carregat de connotacions 

polítiques. Resulta coherent, doncs, que Huertas Abril i Martínez Ojeda contemplin 

Madame de Staël com la mare primigènia del feminisme il·lustrat. S’avançà al seu 

temps i obrí camí a George Sand (1804-1878) -pseudònim d’Amantine Aurore Lucile 

Dupin-, escriptora francesa d’una generació posterior, qui dotà molts dels seus 

personatges femenins de l’encant i de la intel·ligència necessaris per tal de seduir els 

homes i de comportar-se com un d’ells (2012: 81). Es tractaven dels mateixos recursos 

que fins al moment s’havien atribuït als personatges masculins a l’hora d’interactuar 

amb els femenins.   

 

4.2 LADY SUSAN  I LA IRONIA SUBTIL  

Totes les novel·les finalitzades de Jane Austen, així com les obres inacabades (The 

Watsons i Sanditon) i molts dels anomenats Juvenilia -relats curts i escrits varis de 

joventut-, estan protagonitzats per un personatge femení, i versen sobre el mateix 

període vital de la dona: el del «marriage plot», el pas entre la convivència a la casa 

materna i el casament. És durant aquesta fase de la vida que la falta de llibertat 

sentimental de les dones surt a la llum, i les heroïnes d’Austen lluiten per tal 

d’aconseguir una mica d’autonomia en relació amb aquest aspecte. Lady Susan és l’únic 

text de l’autora pertanyent al gènere epistolar, així com la seva primera novel·la. Tant la 

protagonista, Susan Vernon, com la seva filla, Frederica Vernon, viuen un recorregut 

sentimental que acaba amb un casament més o menys desitjat, i s’articula com una obra 

que dramatitza el debat entre punts de vista conflictius en relació amb el comportament 

a favor o en contra de les normes socials (Owen, 2006: 36). Però Lady Susan no és com 

la resta d’heroïnes d’Austen, ans al contrari. S’erigeix com una Merry Widow
3
, 

seductora i destructiva, que actua de forma totalment oposada a les convencions socials. 

«Lady Susan always writes […] with a view to undermining what we have termed 

socially cohesive values, and the institutions of such values, namely marriage, the 

family, motherhood and –at a more abstract level- trustworthiness and honesty» (2006: 

                                                             
3
 Es tracta d’un concepte definit pel l’English Oxford Dictionaries de la manera següent: (Noun) 

Frequently humorous. A gay, amorous or scheming widow (English Oxford Dictionaries, 2018).   
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167). Com en totes les obres d’Austen, i com és comú en el gènere epistolar, el tema 

central és l’amor i el matrimoni, i és en aquest àmbit que Lady Susan juga i fereix:  

 

Lady Susan relentlessly assaults matrimonial norms by attempting to block the marriage of 

her brother; she plans a miserable match for her daughter and an inappropriate union of 

herself to a younger man; she causes the breakup of one acquaintance’s marriage and looks 

forward to another friend’s widowhood. In her final act in the novel, Lady Susan thwarts 

the marital ambitions of a younger woman by marrying that woman’s prospective lover 

(Brodie, 1994: 700). 

 

Sens dubte, Lady Susan és un personatge desplaent i menyspreable, i té un caràcter 

extrem com no n’hi ha d’altres en tota la producció literària d’Austen. Solament, i de 

forma més benigna, podria considerar-se que se li aproxima Mrs Norris, de Mansfield 

Park. A més, i tal com David Owen remarca, Lady Susan destaca per la seva falsedat:  

 

Here is the need to recognize and carefully distinguish between the imperturbable, socially 

compliant and essentially moderate Lady Susan of public appearance and the radically 

different facet of this same person that we see in the outbursts of indignation and anger 

vented in her intimate letters to Mrs Johnson (2006: 131).  

 

El mateix autor ressalta que, sense cap mena de vergonya, la protagonista de la novel·la 

epistolar confessa a la seva amiga i confident Alicia Johnson l’execució d’una sèrie de 

conductes amorals: el sabotatge del matrimoni dels Manwaring; la falta de preocupació 

per la seva filla -menys pel que fa a casar-la amb l’home més adinerat que li sembla 

adient-; el despietat joc amb els sentiments de Sir James Martin; la cínica presentació 

davant la seva família política com una persona emocionalment fràgil, conseqüència de 

la recent adquirida condició de vídua; la falsa preocupació per l’educació de Frederica; i 

el desig de gaudir, després de tantes afliccions, d’una mica de tranquil·litat domèstica 

(2006: 168). Tanmateix, la realitat és que Lady Susan és una heroïna que reivindica de 

forma clara i explícita la llibertat d’elecció sentimental de les dones. Mostra com cap 

representant del sexe femení no gaudia d’aquesta potestat, i denuncia com les dones 

havien d’actuar i lluitar per tal d’aconseguir-ne ni que fos una ínfima part. «I am tired of 

submitting my will to the caprices of others» escriu la protagonista a la seva confident a 

la carta XXXIX, «of resigning my own judgement in deference to those, to whom I owe 

no duty, and for whom I feel no respect. I have given up too much -have been too easily 

worked on» (ed.1996: 202).  

El personatge de Frederica Vernon també serveix a aquest propòsit, però s’articula 

de forma totalment oposada a la figura de la seva mare. Cal subratllar el fet que 

l’aspecte reivindicatiu i feminista de la novel·la es presenta amagat sota una pàtina 

subtil d’ironia, pròpia de Jane Austen. Fàcilment, aquesta característica pot 



22 

 

desencaminar el públic més ingenu, amagant-li el contingut de denúncia social (Tóth, 

2014: 285). En una primera lectura poc acurada, pot semblar que moltes de les parelles 

de la producció literària d’Austen formen matrimonis feliços. Però el públic atent que 

vagi més enllà de la ironia s’adonarà que la realitat és totalment oposada. En canvi, en el 

cas de Lady Susan, aquesta mirada crèdula inicial ja no pot donar-se, puix que a l’autora 

no li interessa que es propiciï. Els senyors Johnson conformen un matrimoni clarament 

desavingut en què no hi ha lloc per l’amor conjugal. Mrs Johnson desitja que el seu 

marit agafi una malaltia per així poder-se’n separar, mentre que Mr. Johnson intenta, 

mitjançant tots els mètodes possibles -fins i tot els menys ortodoxos-, evitar que la seva 

esposa es vegi amb la seva millor amiga, Lady Susan. El matrimoni Manwaring també 

és un bon exemple de parella clarament infeliç. Mentre que ell flirteja amb Lady Susan, 

la seva esposa lluita per aconseguir que Mr. Manwaring torni al seu costat i que l’amor 

matrimonial -que sens dubte no existeix i que mai no ha existit- revifi i retorni. El 

desenllaç de la novel·la tampoc no atorga felicitat als Manwaring; ambdós inicien de 

nou una vida matrimonial regular, però després del succeït, difícilment la situació podrà 

ser satisfactòria per a cap d’ells.  

Com assenyala Zsófia Tóth, encara que a les novel·les d’Austen el matrimoni es 

desitgi com l’ideal a assolir, les parelles, de fet, s’allunyen bastant de la felicitat familiar 

(2014: 284). A més a més, encara que sembli que Austen deixa la porta oberta a la 

possibilitat d’èxit matrimonial, s’ha d’assenyalar la duplicitat dels finals feliços de 

l’autora anglesa, perquè en moltes ocasions arriben de cop i de forma inesperada (2014: 

292). En el cas dels Johnson i dels Manwaring, aquesta duplicitat es compleix 

totalment, ja que no és fins al final de la novel·la que, després de totes les 

problemàtiques viscudes, ambdues parelles retornen a la vida matrimonial, lluny de la 

influència de la protagonista, esperant retrobar la felicitat. Juliet McMaster afegeix que, 

«however marriage may be presented as the consummation most devoutly to be wished 

for the young people, the examples of couples around them are often far from 

encouraging» (McMaster, 1968: 295).  

I és que Austen era conscient que créixer i convertir-se en una dona adulta, en una 

bona esposa i en una mare exemplar, tenia dues conseqüències: d’una banda, 

l’abandonament de la poca llibertat i autonomia que viure a la casa materna 

proporcionava, i de l’altra, l’enfortiment de la debilitat, la degradació i la dependència 

femenines (Tóth, 2014: 288). El seu propòsit era exposar-ho i denunciar-ho. Per aquest 

motiu creà la figura de Lady Susan i l’argument de la seva obra. La novel·la epistolar, 
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doncs, resulta una eina de denúncia, amagada sota la ironia i un «marriage plot» amè. 

La seva protagonista és una heroïna, una lluitadora per la llibertat d’elecció sentimental 

femenina camuflada sota l’arquetip de la Merry Widow, és a dir, una dona que comet 

accions moralment incorrectes i es manté alegra i festiva quan la societat li requereix tot 

el contrari. Tal com comenta Geneviève Brassard,  

 

Lady Susan can be read as a transgressive heroine, and the novel as a subversive text, 

because Austen applauds her heroine’s pursuit of freedom and rewards her maternal 

indifference […]. Lady Susan is an independent spirit who resists the self-sacrifice 

domesticity and motherhood demand, as well as a ventriloquist who successfully 

manipulates the new discourse of maternal devotion when it serves her self-interest 

(Brassard, 2006: 28). 

 

Brassard ressalta reiteradament el vessant de denúncia social de Lady Susan, així com la 

lluita per l’autonomia sentimental que la seva protagonista duu a terme. Lady Susan 

desobeeix tots els homes del seu entorn de forma contínua i sistemàtica. Com si fos un 

mer joc, i per pur plaer, quatre mesos després de la mort del seu marit sedueix Reginald 

De Courcy, Mr. Manwaring i Sir James Martin, sense cap intenció clara de casar-s’hi. 

Aquest comportament va totalment en contra de les normes socials, però a Lady Susan 

no li preocupa el que la col·lectivitat podrà pensar d’ella. Busca una llibertat tan 

absoluta que no dubta a l’hora d’actuar, encara que hagi d’enganyar amics, familiars i 

fins i tot la seva filla. En cap cas no assumeix els rols socials que se li adjudiquen, que 

es tractarien de ser una vídua fidel i ser una bona mare. Segons Brassard, «almost all the 

maneuvering she does is due to her desire for freedom and agency which would be 

required to be given up in the name of female/feminine propriety and she considers 

propriety only insofar as it provides liberty of movement» (2006: 33). Moltes de les 

males accions que comet són inexcusables i extremes. Generalment, no justifiquen la 

seva recerca de llibertat, però permeten que el públic es qüestioni la situació de la dona 

enfront del matrimoni, i que reflexioni sobre les circumstàncies a què el col·lectiu 

femení s’enfrontava en el camp sentimental.   

Mentre que Lady Susan és l’heroïna que presenta batalla, Frederica Vernon 

encarna la figura comuna de la dona del moment, caracteritzada pel limitat camp 

d’acció i per la voluntat mig callada de poder escollir. Es tracta d’un altre model 

d’heroïna, sobre el qual Tóth comenta:  

 

on the basis of the logic of the Bildungsroman, the heroes and heroines have a chance to 

achieve happiness in marriage and success as parents because they know exactly the 

problems with/within their old families and the mistakes that can be made, but through their 

development and the improvement of their characters they have the potential to become 

better husbands/wives as well as fathers/mothers (2014: 292).  
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Segons Tóth, doncs, hauria de pressuposar-se que el matrimoni final de Frederica amb 

Reginald De Courcy proporciona felicitat tant pels dos cònjuges com per la possible 

descendència que poguessin tenir, entenent que ambdós haurien après dels errors i de les 

mancances de Lady Susan, i que procurarien no repetir-les. En canvi, i segons la 

mateixa autora, en relació amb el casament de la protagonista amb James Martin no es 

pot suposar cap benefici de llur futur matrimonial, perquè no tindrien exemple moral on 

emmirallar-se. Des d’aquest punt de vista, la conclusió seria que mentre que en el cas de 

Federica i Reginald l’autora dona lloc a l’ambigüitat, en el de Lady Susan i Sir James no 

hi ha equivocitat, puix que resultaria totalment impossible concebre que la protagonista 

deixés mai d’actuar com ha estat fent sempre, i la intel·ligència del seu espòs, en cap 

cas, no es veuria millorada gràcies a la de Lady Susan o a la pròpia voluntat de 

superació moral i ètica.  
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5. A FAVOR DE LA LLIBERTAT D’ELECCIÓ SENTIMENTAL  

Entre les dues novel·les epistolars de Madame de Staël i de Jane Austen, doncs, hi ha 

tant grans semblances com diferències comparables que serveixen a un mateix fi. Amb 

el propòsit de demostrar que tal objectiu és la denúncia de la falta de llibertat de les 

dones enfront del matrimoni, s’han establert tres línies de comparació en base a tres 

elements comuns que hi serveixen. Es tracten, respectivament, de les protagonistes de 

caràcter ferm, del contrast femení que s’oposa aquestes protagonistes, i dels desenllaços 

ambigus d’ambdues novel·les.   

 

5.1 PROTAGONISTES DE CARÀCTER FERM  

Jane Austen i Madame de Staël crearen per llurs novel·les dues protagonistes que es 

perfilen com dones decidides, segures d’elles mateixes i que no dubten a l’hora de 

transgredir les normes imposades per la societat. En resum, es tracta de dos personatges 

ferms que en cap cas no cedeixen ni vacil·len. Els seus caràcters són tan marcats, forts i 

consistents que els títols d’ambdues obres no podien ser d’altres que els propis noms de 

les protagonistes. Els cognoms, que assenyalen els homes amb qui havien estat casades, 

no hi tenen cap mena de visibilitat. D’aquesta manera es fa palesa la seva condició 

femenina i vigorosa. Delphine i Lady Susan, doncs, són les clares heroïnes de les 

novel·les. Aquest fet queda secundat amb el nombre de cartes de què es formen les 

obres, ja que la majoria són fruit de les seves plomes.  

 El fi últim de les lluites a contracorrent que duen a terme tant Delphine com 

Lady Susan és l’amor dins del matrimoni. És per assolir-lo que es justifiquen totes les 

seves accions. De la mateixa manera, és degut a la seva absència que pateixen i que es 

veuen desbordades per problemes. Com escriu Delphine a la seva cunyada Mlle 

d’Albémar, «Ah! Louise, quelles douleurs que celles de l’amour!» (Staël, ed.2017: 

139). Ambdues protagonistes són vídues, però cap d’elles no respecta el temps de 

reclusió i de dol que la societat imposava a les dones que s’havien quedat sense marit, ni 

tampoc la fidelitat sentimental que per norma haurien hagut de seguir mantenint per 

llurs difunts esposos. Els seus sentiments són lliures, i així mateix les seves accions. En 

els dos casos, el caràcter ferm es combina amb una aparença física atractiva i juvenil, 

que Madame de Staël i Jane Austen no deixen de descriure i de ressaltar. A la carta XXI 

de la primera part de la novel·la, Léonce escriu al seu tutor i confident M. Barton en 

relació a Delphine:  
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Vous n’auriez pu me peindre la grâce enchanteresse de sa figure, cette taille svelte, souple, 

élégante; ces cheveux blonds, qui couvrent à moitié des yeux si doux, et en même temps si 

animés; cette physionomie mobile, et cet air d’abandon plus pur, plus modeste, plus 

innocent encore qu’une réserve austère […]. Sa taille, qui se balance et se plie mollement 

quand elle marche, comme si ses pas avaient besoin d’appui; ses regards qui peignent une 

intelligence supérieure, et cependant un caractère timide (ed.2017: 134).  

 

Una situació similar es dona a Lady Susan. Catherine Vernon, encara que detesti la seva 

cunyada, no pot evitar d’alabar-ne la bellesa. Ho comenta a la seva mare en escriure 

l’epístola VI: 

 

I must for my own part declare that I have seldom seen so lovely a woman as Lady Susan. 

She is delicately fair, with fine grey eyes and dark eyelashes; and from her appearance one 

would not suppose her more than five and twenty, though she must in fact be ten years 

older […]. I cannot help feeling that she possesses an uncommon union of symmetry, 

brilliancy and grace (ed.1996: 143) 

 

En part degut als seus antics matrimonis, i sumat a l’encant físic que ambdues 

posseeixen, Lady Susan i Delphine coneixen bé els recursos i les tàctiques que les dones 

havien de dominar per tal d’imposar-se a la voluntat dels homes del seu entorn. 

Delphine demostra tenir aquest enginy, entre d’altres moments, a la carta XXIII de la 

primera part, en què escriu a Mlle Louise d’Albémar sobre els pros i els contres 

d’atraure i d’enamorar Léonce de Mondoville. També comenta alguns dels recursos de 

què disposa per tal d’aconseguir-ho, així com de les opinions que la societat tindrà 

d’ella si fa una acció tal. Es tracta d’unes tàctiques i d’uns procediments molt 

complexos, en què fer un pas en fals pot tenir un cost molt alt i una repercussió social 

profunda. Delphine n’és completament conscient:    

 

J’aurais eu l’air de l’assurer par mes dons, et je le ferais manquer par ce qu’on appellerait 

ma séduction! Je suis plus riche que Mathilde; on pourrait croire que j’ai abusé de cet 

avantage; enfin, surtout, je blesserais le cœur de Mme de Vernon: elle m’accuserait de 

manquer à la délicatesse; elle dont l’estime m’est si nécessaire! (ed.2017: 142). 

 

Lady Susan també domina tot aquest conjunt de tàctiques. És fent-ne ús que 

aconsegueix seduir els homes que vol, allunyar els que no desitja i modificar els seus 

sentiments quan li convé. Així, tal com observa Owen, «in the rapidly shifting sands of 

the younger Reginald’s emotional response to Lady Susan, the comments made about 

her character reveal to enormous effect the manner in which she is able to counter, 

undermine and then overcome even the most determined opposition to her fuller social 

acceptance» (2006: 146). I és que sense cap dificultat aparent, Lady Susan es guanya Sir 

James Martin, qui passa de cortejar-la a fer-ho a la seva filla, per més tard tornar-li a 

invertir els sentiments per tal d’acabar casant-se amb ell. La protagonista mateixa 

confessa: «if I am vain of anything, it is of my eloquence. Consideration and esteem as 
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surely follow command of language, as admiration waits on beauty. And here I have 

opportunity enough for exercise of my talent, as the chief of my time is spent in 

conversation» (ed.1996: 161). En una altra ocasió, comenta sense cap mena de temor ni 

de dubte: «I am sure of Sir James at any time, and could make him renew his 

application by a line» (ed.1996: 145). És per aquest motiu que l’heroïna de Jane Austen 

constata que «artlessness will never do in love matters» (ed.1996: 167). I és que sense 

aquest «art» o conjunt de coneixements i capacitats d’enganyar, desconcertar i 

manipular els homes, ni Delphine ni Lady Susan no serien capaces d’assolir el seu 

objectiu, ni tan sols de plantejar-se la possibilitat d’intentar apoderar-se d’un bocí de la 

llibertat sentimental que els és negada. 

 Delphine és conscient que per més art que tingui, hi ha obstacles que mai no 

podrà superar. A la carta XXIII de la primera part escriu a la seva confident sobre la 

connexió que ha experimentat amb Léonce de Mondoville. Tanmateix, sap que ell és un 

home promès i que, encara que ho intenti -i així ho fa- no s’hi podrà unir:  

 

Avec quelle promptitude il m’entendait! Avec quel intérêt il daignait m’écouter ! Non, je ne 

me fais pas l’idée d’une plus douce situation; la pensée excitée par les mouvements de 

l’âme, les succès de l’amour-propre changés en jouissance du cœur, oh! Quels heureux 

moments! Et la vie en serait dépouillée! (ed.2017: 144). 

 

Delphine renuncia a l’amor de Léonce, però sols parcialment, ja que la lluita la segueix 

fent a través de l’esperança en el divorci, sortida que coneix a través de Mme de 

Lebensei. En aquest aspecte, la protagonista de Madame de Staël es diferencia de la de 

Jane Austen perquè Lady Susan creu que no hi ha ni res ni ningú que es pugui oposar a 

la seva voluntat. La seguretat que té en ella mateixa es reflecteix a la carta XXXIII: «I 

am undismayed however. Do not torment yourself with fears on my account [...] 

Everything will be well again» (ed.1996: 197). És la veu d’una dona que sap calcular bé 

tant els seus actes com les conseqüències que se’n puguin derivar.  

Mlle Louise d’Albémar i Miss Frederica Vernon, respectivament, són els 

personatges que s’oposen a les dues protagonistes. Ni l’una ni l’altra no tenen cap 

capacitat de domini sobre els homes. En paraules de Lady Susan, són completament 

«artlessness». Mlle d’Albémar és la cunyada de Delphine, ja que es tracta de la germana 

del seu difunt marit. Alhora, és la seva gran amiga i confident. Resideix en un monestir 

del Llenguadoc, al sud de França, i desitja que Delphine deixi la vida de llibertinatge 

que duu a París i l’acompanyi en la seva reposada reclusió. Tanmateix, tal clausura és 

sols aparent, perquè Mlle d’Albémar està completament al cas de tot el que ocorre a la 
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seva cunyada a la capital francesa, i frisa, carta rere carta, per conèixer-ne tots els 

detalls. A l’epístola VII de la primera part de Delphine, la mateixa Louise exposa a la 

protagonista el motiu de la seva reclusió i de la seva solteria, revelant que cap de les 

dues condicions no va ser adoptada voluntàriament. Primerament, dona un motiu 

econòmic: «je n’ai jamais voulu me marier quoique ma fortune attirât beaucoup de 

prétendants» (ed.2017: 77). En principi, sembla una raó contradictòria. A l’època, 

disposar d’un bon dot era sinònim de tenir una major possibilitat d’accés al matrimoni, i 

de maridar-se amb algun home adinerat, fet que assegurava estabilitat i confort al llarg 

de la vida. Però Mlle d’Albémar afegeix que, tot i aquest avantatge, ella no hauria tingut 

cap pretendent perquè el seu aspecte físic no va ser mai atractiu. D’aquesta manera, 

Madame de Staël exposa els dos principals -i segurament únics- requisits que les dones 

necessitaven per a poder-se casar: fortuna i bellesa. A través de Mlle d’Albémar indica 

que es tracta d’una situació desigual, ja que un home sense un dels dos requisits podia 

aspirar igualment al matrimoni. En canvi, una dona no. A diferència dels homes, el 

principal objectiu social de les dones era, justament, casar-se. Louise considera que si 

no l’assolien ja no podien ser felices, i això és el que li ocorre a ella:    

 

Un home, dont les défauts extérieurs seraient très marquants, pourrait encore conserver les 

espérances les plus propres à le rendre heureux. Plusieurs ont anobli par des lauriers les 

disgrâces de la nature; mais les femmes n’ont d’existence que par l’amour: et comment 

pourraient-elles inspirer ce sentiment sans quelques agréments qui puissent plaire aux yeux! 

(ed.2017: 77).  

 

Mlle d’Albémar afegeix que «la nature a voulu que tous les dons des femmes fussent 

destinés au bonheur des autres, et de peu d’usage pour elles-mêmes» (ed.2017: 80). 

Aquesta és justament l’actitud d’una dona «artlessness»: assumir allò que la societat li 

ha predestinat -casar-se, esdevenir mare i romandre permanentment subjecta als homes 

de la seva vida-, tot renunciant a la pròpia voluntat. Sens dubte, ni Delphine ni Lady 

Susan responen a aquest comportament. 

 El cas de Frederica Vernon, filla de l’heroïna de Jane Austen, és similar i 

totalment comparable a Mlle d’Albémar. Com la cunyada de Delphine, Miss Frederica 

viu reclosa, en part per voluntat pròpia, en part per la feblesa del seu caràcter, i en part 

per la manera equivocada en què Lady Susan exerceix com a mare. Tal com la seva 

pròpia progenitora comenta a la seva amiga i confident Alicia Johnson, és una jove 

totalment «artlessness». La carta que envia a Reginald de Courcy, citada i comentada a 

l’apartat 3.3, mostra que tem dirigir-se a un home, encara que no li sigui desconegut. La 

seva redacció és totalment infantil i innocent, i voluntàriament se subordina a Reginald, 
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tot exaltant la seva superioritat tant social com moral. Aquests fets mostren que 

Frederica no exerceix ni té coneixença de cap mena de domini ni de control sobre el 

sexe oposat. En depèn per poder acabar amb les pretensions matrimonials de James 

Martin, però per demanar ajut necessita implorar i suplicar:     

 
[...] I am very miserable about Sir James Martin, and have no other way in the world of 

helping myself but by writing to you, for I am forbidden ever speaking to my uncle or aunt 

on the subject […]. No human being but you could have any chance of prevailing with her 

[…]. I always disliked him from the first, it is not a sudden fancy I assure you Sir, I always 

thought him silly and impertinent and disagreeable, and now he is grown worse than ever 

(ed.1996: 172). 

 

Tanmateix, i sorprenentment, Austen finalitza la seva novel·la epistolar amb el 

casament entre Frederica i Mr. De Courcy. Es tracta d’un enllaç que en cap cas no han 

propiciat els recursos i les tàctiques de domini sobre el sexe contrari que manquen a la 

jove i tímida núvia.   

 

Frederica was therefore fixed in the family of her uncle and aunt, till such time as Reginald 

De Courcy could be talked, flattered and finessed into an affection for her –which, allowing 

leisure for the conquest of his attachment to her mother, for his abjuring all future 

attachments and detesting the sex, might be reasonably looked for in the course of a 

twelvemonth. Three months might have done it in general, but Reginald’s feelings were no 

less lasting than lively (ed.1996:207). 

  

Louise d’Albémar i Frederica Vernon, doncs, s’oposen a les protagonistes de les 

novel·les i s’articulen com als seus contrapunts, de manera que tant els caràcters ferms i 

segurs com la lluita per la llibertat sentimental que Delphine i Lady Susan duen a terme 

es destaquen i s’enalteixen més. A més, cal assenyalar que a l’obra de Staël s’hi suma 

un tercer personatge femení que igualment reivindica la llibertat femenina i que també 

s’oposa a l’actitud de Mlle d’Albémar i de Frederica Vernon: la ja esmentada Élise de 

Lebensei. Es tracta d’una figura molt interessant, mitjançant la qual l’autora defensa el 

dret al divorci i la importància que un matrimoni es formi per amor. Quan Delphine 

coneix Mme de Lebensei, de seguida se sent captivada per la història de la seva vida, i 

vol conèixer el seu judici en relació al matrimoni i als sentiments amorosos. Com s’ha 

vist, Élise és una dona divorciada i casada de nou. Degut a aquest fet, la societat l’ha 

repudiada i viu retirada amb el seu segon marit. Confessa a Delphine que a vegades 

troba a faltar la vida en societat i que el retir forçat, causat per uns motius totalment 

oposats als de Mlle d’Albémar, li resulta feixuc. És en aquests moments quan reflexiona 

i s’adona, una vegada i una altra, que ha actuat de forma correcta, i que estar feliçment 

casada i retirada és infinitament millor que tenir un matrimoni desafortunat però ser 

socialment acceptada. A la carta que envia a la protagonista de la novel·la, Mme de 
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Lebensei constata: «non, ce n’est point à l’opinion des hommes, c’est à la vertu seule 

qu’on peut immoler les affections du cœur; entre Dieu et l’amour, je ne reconnais 

d’autre médiateur que la conscience» (ed.2017: 261). Élise ja ha presentat batalla i ha 

guanyat, perquè ha imposat la seva voluntat de llibertat d’elecció sentimental per sobre 

tant de les convencions patriarcals com dels homes a qui havia de restar subjecta. 

Tanmateix, les conseqüències socials són força punyents.  

 

5.2 CONTRAST FEMENÍ   

Tal com s’ha comentat anteriorment, la majoria d’epístoles que componen Delphine i 

Lady Susan són fruit de la ploma d’una dona -especialment, de les plomes de les 

protagonistes. Així mateix, la majoria d’espais -siguin salons, domicilis privats o festes- 

i de temps -es tracti del matí, la tarda o el vespre- que s’hi exposen estan dominats per 

un ambient femení. Les redactores de les cartes es dirigeixen majorment a destinatàries, 

i els narren converses, esdeveniments i idees compartides i viscudes amb altres dones, 

articulant-se com «toute la société de Paris» (ed.2017: 357). Dins d’aquests contextos 

femenins, Delphine i Lady Susan també destaquen per exercir-hi un cert control o per 

acaparar-hi una major atenció.  

A la carta XXII de la primera part de la novel·la de Staël, Delphine escriu a la 

seva cunyada per explicar-li una conversa que ha tingut amb la seva tieta i protectora, 

Mme Sophie de Vernon. Durant el seu decurs, Delphine estava ofuscada per altres 

pensaments i per altres emocions, però havia de ser prou forta i hàbil per sobreposar-

s’hi i no mostrar-ho a Mme de Vernon. Amb Mlle d’Albémar s’hi sincera i li exposa la 

seva experiència:  

 

Et comment éloigner d’une conversation intime les idées qui nous dominent? C’est causer 

avec son amie comme avec les indifférents, chercher des sujets de conversation au lieu de 

s’abandonner à ce qui nous occupe, et se garder, pour ainsi dire, des pensées et des 

sentiments dont l’âme est remplie. Il vaut mieux alors ne pas se voir (ed.2017: 141).  

 

Delphine és conscient que si vol prosseguir la seva lluita per la llibertat d’elecció 

sentimental, a més a més de subjugar els homes, ha de influir en les dones, ja que 

necessita anteposar-se a tota la societat en el seu conjunt. El predomini masculí, doncs, 

no és l’únic obstacle que cal superar, sinó que les dones, i en especial aquelles 

favorables a les normes socials, també constitueixen una possible dificultat. Per a 

Delphine, la màxima trava femenina és la seva tieta Mme Sophie de Vernon, mentre que 

per a Lady Susan és la seva cunyada Mrs Catherine Vernon. Curiosament, ambdues 
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dones comparteixen cognom i tenen lligams familiars propers amb les protagonistes. A 

diferència de Louise d’Albémar i de Frederica Vernon, tant Mme de Vernon com Mrs 

Vernon són dos exemples de dones que segueixen les normes i convencions socials per 

convicció pròpia, que tenen un caràcter fort i que volen imposar la seva visió i percepció 

moral i ètica. Ambdues encarnen, en major o menor mesura, el model social femení 

establert per la cultura patriarcal.      

Pel que fa a Mrs Vernon, casada amb el germà del difunt marit de Lady Susan, és 

l’encarnació de la filla, l’esposa i la mare considerades ideals. Ara bé, tal com observa 

Owen, a diferència de la seva cunyada, «Catherine Vernon communicates openly and 

often with her mother, and, although we have nothing direct from her own children, her 

frequent reference to them and her concern for their welfare stands in evident contrast, 

within the ambit of the maternal and filial, to Lady Susan» (2006: 172). Mrs Vernon va 

veure com Lady Susan intentava evitar el seu casament amb Mr. Vernon, fet que encara 

rememora i que recorda a la seva mare mitjançant la correspondència epistolar. 

Tanmateix, se sent moralment superior a Lady Susan i la rep a casa seva amb la màxima 

correcció i amabilitat, encara que la protagonista hi hagi comparegut per iniciativa 

pròpia. En un principi, Mrs Vernon fins i tot està disposada a creure que totes les 

nicieses que s’expliquen de Lady Susan són una exageració. La seva moral no li permet 

d’entendre que una dona no sigui tan èticament virtuosa com ella, i que rebati les 

convencions socials d’una manera tan excessiva. Així mateix ho escriu:      

 

[...] She is clever and agreeable, has all that knowledge of the world which makes 

conversation easy, and talks very well, with a happy command of language, which is too 

often used I believe to make black appear white. She has already almost persuaded me of 

her being warmly attached to her daughter, though I have so long been convinced of the 

contrary […]. Her manners have so great an influence on my resentful heart […]. I wish I 

could be as well satisfied as he [Reginald de Courcy] (ed.1996: 143).   

 

Tanmateix, Mrs Vernon no arriba a caure mai del tot sota la influència de la seva 

cunyada. En fer-se càrrec del seu caràcter, reacciona assumint voluntàriament 

l’educació de la seva neboda Frederica. Considera que Lady Susan no la instrueix com 

caldria, i pretén evitar que també ella adquireixi uns valors tan allunyats dels socialment 

establerts. Com a bona mare, Mrs Vernon sap com educar les filles i els fills segons els 

cànons de l’època, i té els sentiments maternals que a Lady Susan li manquen fins i tot 

per a la seva pròpia descendència.  

 

[...] Though totally without accomplishment, she is by no means so ignorant as one might expect 

to find her, being fond of books and spending the chief of her time in reading. Her mother leaves 

her more to herself now than she did, and I have her with me as much as possible, and have taken 
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great pains to overcome her timidity. We are very good friends, and though she never opens her 

lips before her mother, she talks enough when alone with me, to make it clear that if properly 

treated by Lady Susan she should always appear to much greater advantage. There cannot be a 

more gentle, affectionate heart, or more obliging manners, when acting without restraint (ed.1996: 

165).  

 

El seu triomf sobre Lady Susan es culmina amb el casament de Frederica amb el seu 

germà Reginald, de manera que la jove passa a unir-se a la família De Courcy, d’on Mrs 

Vernon prové. No obstant això, l’èxit és tèrbol, perquè Austen deixa oberta la 

possibilitat d’interpretar la pèrdua de la influència sobre la seva filla com un 

alliberament per a Lady Susan, i no com una condemna.  

Pel que fa a Mme de Vernon, té una mala predisposició i sent animadversió 

envers la seva neboda, encara que, aparentment, sigui amable i considerada amb ella. Li 

retreu la seva independència, el seu judici propi i la seva educació, que no concorda 

amb la que generalment es donava a les dones.  

 

Mme d’Albémar, la plus jolie et la plus spirituelle femme qu’il y ait, ne s’imagine pas 

qu’elle doive soumettre sa conduite à aucun genre de calcul; c’est ce qui fait qu’elle peut se 

nuire beaucoup à elle-même, jamais aux autres. Elle voit tout, elle devine tout, quand il 

s’agit de considérer les hommes et les idées sous un point de vue général; mais dans ses 

affaires et ses affections, c’est une personne toute de premier mouvement, et ne se servant 

jamais de son esprit pour éclairer ses sentiments, de peur peut-être qu’il ne détruisît les 

illusions dont elle a besoin. Elle a reçu de son bizarre époux et d’une sœur contrefaite, une 

éducation, à la fois, toute philosophique et toute romanesque; mais que nous importe ! 

(ed.2017: 90).  

 

Com assenyala Marso, «Madame de Vernon, Delphine’s disloyal friend, describes the 

source of Delphine’s charm (the ‘prettiest and wittiest of women’) as the result of an 

education based exclusively on ‘philosophy and romantic ideas’ encouraged by an 

‘eccentric husband and her deformed sister’» (1997: 115). Delphine no es correspon 

amb l’ideal femení que Mme de Vernon accepta i que pretén reproduir, i 

consegüentment la tem i en desconfia. Es podria afegir que, a més a més, la tieta enveja 

Delphine. Ni ella ni la seva filla Mathilde no actuen ni pensen d’una forma tan 

autònoma. Quan Sophie de Vernon s’adona, des de bon principi, que Delphine està 

enamorada de Léonce -i que ell també sent estimació per Delphine- es preocupa, ja que 

és conscient que la seva neboda té molts més recursos per captivar M. de Mondoville 

que la seva filla, totalment «artlessness». Així i tot, no fa res per aturar el casament 

entre Léonce i Mathilde: ja estan promesos, i l’únic desenllaç socialment correcte per a 

un prometatge fet públic és el casament. Mme de Vernon és conscient que aquest 

matrimoni aportarà infelicitat tant als cònjuges com a la seva neboda, però tot i això no 

actua, tenint com tindria la potestat de resoldre-ho d’una forma més favorable:   



33 

 

On vous a mandé que M. de Mondoville était très occupé de Mme d’Albémar, et qu’il 

paraissait la préférer à ma fille; vous en avez conclu que le mariage que j’ai projeté n’aurait 

pas lieu. Vous devriez avoir cependant un peu plus de confiance dans l’esprit que vous me 

connaissez. Je suis témoin de tout ce qui se passe, Léonce et Delphine n’ont pas un seul 

mouvement que je n’aperçoive, et vous imaginez que je ne saurai pas prévenir à temps, 

cette liaison qui renverserait tous mes projets de bonheur et de fortune! J’ai fait quelquefois 

usage de mon adresse pour de très légers intérêts; aujourd’hui c’est mon devoir de protéger 

ma fille, et je n’y réussirais pas! (ed.2017: 172) 

  

A la segona part de la novel·la de Staël, Delphine i Léonce acorden veure’s abans que el 

jove abandoni França per un temps, amb la intenció de deixar les coses clares entre ells. 

Mme de Vernon s’encarrega personalment que la trobada no tingui lloc, aprofitant 

l’avinentesa que Delphine li envia una carta per demanar-li un salconduit per a M. de 

Serbellane, l’amic adúlter de qui és còmplice. La tieta de la protagonista abusarà 

d’aquesta petició mostrant l’epístola a Léonce, que veurà en M. de Serbellane un rival 

amb sort (Herman, 1998: 242). Es tracta d’una acció contra els sentiments dels dos 

enamorats, però a favor de les convencions socials, ja que un home casat no podia 

veure’s a soles amb una dona, i menys amb l’objectiu de parlar de llurs sentiments 

amorosos afins. Tal acció acaba amb èxit, ja que M. de Mondoville creu realment el que 

la seva sogra li vol fer creure, i es desdiu de visitar Delphine. De nou, la protagonista, 

desesperada i enutjada, escriu a la seva confident:  

 

[...] Cruelle femme! […] Puis-je écrire à Léonce ce qui doit lui faire haïr sa belle-mère, et 

l’éloigner encore plus de sa femme ? Ah ! Jamais, jamais personne ne s’est trouvé dans une 

situation, où les deux partis à prendre paraissent tous les deux également impossibles […]. 

Mme de Vernon se représentait enfin, me dit Mme de Lebensei, comme n’ayant fait que 

conseiller Léonce selon son bonheur, et peut-être son penchant : c’était me blesser jusqu’au 

fond du cœur, que se servir d’un tel prétexte (ed.2017: 349). 

 

El desenvolupament d’ambdues novel·les epistolars està dominat per l’element femení. 

Es tracta del mateix element que, en gran mesura, impedeix a les protagonistes 

d’avançar en la seva lluita. Els personatges masculins de Delphine i Lady Susan queden 

relegats a un segon pla, tot constituint un element necessari alhora que amoïnador.  

 

5.3 DESENLLAÇOS AMBIGUS  

Tal com ja s’ha anat insinuant, ni Delphine ni Lady Susan no tenen un desenllaç que 

constitueixi la culminació de les lluites sentimentals que ambdues protagonistes han dut 

a terme al llarg de les novel·les epistolars. En el cas de Delphine, aquesta manca d’èxit 

és evident. D’una banda, tal com explica Marso, la protagonista no assoleix mai la unió 

amb l’home que estima: 
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Madame de Vernon leads Léonce to draw his own conclusions about what M. de Serbellane 

was doing in Delphine’s home late at night; and Léonce decides to marry Matilde, 

convinced that Delphine has irrevocably wronged him. Part One of Delphine ends with 

Léonce married to Matilde, and Delphine a social outcast because of her generosity in 

accepting the blame for the duel so as not to put Thérèse in danger of losing her daughter 

(1997: 117).  

 

I de l’altra, Delphine acaba amb la seva pròpia vida després que el seu enamorat hagi 

estat ferit a la batalla. Les seves últimes paraules s’adrecen, primerament, a Léonce, i 

finalment, a Déu: 

 

Ah! Mon ami, lui dit-elle encore, remercie la nature de m’avoir épargné les heures où je 

t’aurais survécu; pardonne-moi, Léonce, si j’ai imposé la plus grande douleur à l’âme la 

plus forte, c’est toi qui d’un instant me survis; je ne meurs pas sans toi, ma main tient 

encore la tienne, le dernier souffle de ma vie est recueilli dans ton sein. Ces soldats, je les 

vois là prêts à te saisir… Ah Dieu ! De quel mal me sauve la mort. –Et elle expira (ed.2017: 

950).  

 

En el cas de Lady Susan, el desenllaç és més ambigu. Com ja s’ha comentat 

anteriorment, la protagonista acaba casant-se amb l’home que volia que fos el seu 

gendre; «three weeks afterwards Lady Susan announced her being married to Sir James 

Martin» (ed.1996: 207). Amb aquest matrimoni, i segons la tesi de Zsófia Anna Tóth, 

semblaria que Lady Susan assoleix el seu objectiu i que escull el destí que vol. 

Tanmateix, la interpretació no és tan inequívoca.   

En les dues novel·les, l’encarregada d’explicar el final de les històries és la veu 

narrativa, ja comentada anteriorment, que actua d’autora real del text. Aquest 

personatge, com a comentarista de les epístoles, exposa consideracions pròpies i 

reflexions subjectives en relació amb el desenllaç de la història. Tals cavil·lacions 

s’aproximen més a les pròpies de les autores reals que a les que hagin pogut exposar els 

diferents personatges redactors de cartes. De manera que les seves paraules mostren 

quina era la lectura que Madame de Staël i Jane Austen feren, respectivament, de 

Delphine i de Lady Susan, i què pensaven de llurs lluites a favor de la llibertat 

sentimental.  

En ambdós casos, les veus narratives apunten a l’ambigüitat del final de la 

novel·la i fan una crítica molt interessant de l’esdevenir de la protagonista. La de Lady 

Susan, com sempre oculta sota una pàtina de subtil ironia, permet veure que l’enllaç de 

la protagonista amb Martin no és tan satisfactori com podria semblar. Es refereix a 

aquest aspecte amb els termes següents:  

 

Whether Lady Susan was, or was not happy in her second choice –I do not see how it can 

ever be ascertained- for who would take her assurance of it, on either side of the question? 

The world must judge from probability. She had nothing against her, but her husband, and 
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her conscience. Sir James may seem to have drawn an harder lot than mere folly merited. I 

leave him therefore to all the pity that anybody can give him. For myself, I confess that I 

can pity only Miss Manwaring, who coming to town and putting herself to an expense in 

clothes, which impoverished her for two years, in purpose to secure him, was defrauded of 

her due by a woman ten years older than herself (ed.1996: 207). 

 

La veu narrativa o autoria textual manifesta explícitament la incertesa de la conclusió 

de la novel·la, deixant a la interpretació de cada lectora i lector si el segon matrimoni de 

Lady Susan pot aportar felicitat als dos contraents. David Owen manifesta la mateixa 

opinió: «as no textual or other evidence is offered in support of these claims, they must 

necessarily remain simple speculation» (2006: 122). Els esforços que la protagonista ha 

anat realitzant al llarg de l’obra per imposar la seva voluntat no l’han conduïda a l’èxit. 

La seva filla no s’ha casat amb l’home que ella li destinava, i al final s’hi ha acabat 

unint ella. Lady Susan ha expressat en diverses ocasions l’animadversió que sent per 

qui s’acaba convertint en el seu segon marit: «This is insufferable! My dearest friend, I 

was never so enraged before […] Who should come on Tuesday but Sir James Martin? 

Guess my astonishment and vexation -for as you well know, I never wished him to be 

seen at Churchill […] I could have poisoned him» (ed.1996: 173). El matrimoni, doncs, 

no es forma per amor, sinó per necessitat econòmica i per oportunisme. Sens dubte, 

ningú no obliga Lady Susan a casar-se amb Martin, però esdevé un càstig per a la 

protagonista. L’única dona que en certa manera venç i escull és Frederica Vernon. La 

jove s’uneix a l’home que estima i evita el desenllaç indesitjat que planejava la seva 

mare. Lady Susan, la Merry Widow que lluitava per la seva llibertat sentimental tot 

trepitjant la de Frederica, acaba essent vençuda per la voluntat de la seva filla, una dona 

totalment «artlessness».    

La veu narrativa de Delphine, en canvi, exposa més extensament una visió 

global de l’obra, i en fa una crítica més profunda. D’una banda, a l’última part, 

anomenada Conclusion, narra amb més detall la fi de Delphine i de Léonce, incloent-hi 

fragments d’epístoles escrites pels diferents personatges de la novel·la: «Les lettres 

nous ont manqué pour continuer cette histoire, mais M. de Serbellane et quelques autres 

amis de Mme d’Albémar nous ont transmis les détails que l’on va lire» (ed.2017: 917). 

De l’altra, a la part introductòria, el Préface, la veu s’aproxima més al judici de 

l’autora, perquè s’expressa sense necessitar que cap personatge actuï d’intercessor. En 

una primera instància, denuncia el rol massa poc significatiu que les dones havien 

tingut dins del món de la literatura, i la seva pobra relació amb la temàtica amorosa: «Il 

n’y a point eu dans la littérature des anciens ce que nous appelons des romans; la patrie 
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absorbait alors toutes les âmes, et les femmes ne jouaient pas un assez grand rôle pour 

que l’on observât toutes les nuances de l’amour» (ed.2017: 41). Més endavant, comenta 

pròpiament el contingut i el significat de la seva novel·la epistolar: 

 

Ce ménagement n’avait point pour but, on le verra, de cacher des opinions dont je me 

crois permis d’être fière […]; je pense donc que les écrivains qui, pour exprimer ce qu’ils 

croient bon et vrai, bravent ces jugements connus d’avance, ont choisi leur public ; ils 

s’adressent à la France silencieuse mais éclairée, à l’avenir plutôt qu’au présent ; ils 

aspirent peut-être aussi, dans leur ambition, à l’opinion indépendante, au suffrage réfléchi 

des étrangers ; mais ils se rappelleront sans doute ce conseil que Virgile donnait au Dante, 

lorsqu’il traversait avec lui le séjour des hommes médiocres, agités tant qu’ils avaient 

vécu par des passions haineuses (ed.2017: 47). 

 

Es tracta d’una reflexió realment interessant. Madame de Staël remarca que està 

orgullosa de les opinions que expressa en la seva novel·la. Si dona tanta importància a 

aquest fet és perquè tals opinions són contràries a les socialment establertes, de manera 

que Delphine suposa una ruptura amb el sistema patriarcal imperant en aquell moment.   

Seguidament, l’autora se suma al conjunt d’escriptors que a través de la seva 

ploma desafien «ces jugements connus d’avance» per tal d’expressar lliurement allò 

que pensen i que creuen. Considera que aquest desafiament és tan noble i respectable 

que l’equipara amb el consell que, a la Divina Comèdia, Virgili donà a Dante en entrar 

als Llimbs, al Cant IV de l’Infern:    

 

Lo buon maestro a me: Tu non dimandi 

che spiriti son questi che tu vedi? 

Or vo’che sappi, innanzi che più andi, 

 

ch’ei non peccaro; e s’elli hanno mercedi, 

non basta, perché non ebber battesmo, 

ch’è porta de la fede che tu credi; 

 

e s’e’ furon dinanzi al cristianesmo, 

non adorar debitamente a Dio: 

e di questi cotai son io medesmo. 

 

Per tai difetti, non per altro rio, 

semo perduti, e sol di tanto offesi 

che sanza speme vivemo in disio»  

(Alighieri, ed. 2005: 15)  

 

L’autor toscà es refereix a totes aquelles dones i homes que nasqueren abans de 

l’arribada de Crist, i que per tant no pogueren professar la fe cristiana. A cap d’ells, 

inclòs Virgili, no li és permès d’entrar al Cel, per més que la seva vida fos exemplar i 

impol·luta. Staël considera que les escriptores i escriptors que igualment no s’adeqüen a 

les convencions imperants no són socialment acceptats i reconeguts, encara que les 

seves obres siguin meritòries. Delphine no té un desenllaç ideal i utòpic; no acaba amb 
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la desitjada unió entre la protagonista i Léonce. L’autora vol plasmar què és «bon et 

vrai», i tals bondat i veritat passen pel fracàs de la lluita de Delphine -per més «artful» 

que sigui- a l’hora d’assolir la seva llibertat sentimental i casar-se per amor.  
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6. CONCLUSIONS  

Delphine s’inicia amb una introducció de la figura narradora i comentarista, on Staël 

recorre al lloc comú o topos del manuscrit trobat: «les lettres que j’ai recueilles ont été 

écrites dans le commencement de la révolution; j’ai mis du soin à retrancher de ces 

lettres, autant que la suite de l’histoire le permettrait, tout ce qui pouvait avoir rapport 

aux événements politiques de ce temps-là» (ed.2017: 47). I és que, tal com comenta Jan 

Herman, Staël usa aquest recurs no pas per dotar de credibilitat l’argument de la seva 

novel·la, sinó per dotar de veracitat l’expressió de sentiments que s’hi narra (1998: 

248). Com s’ha exposat, el món interior i els sentiments són la base de tota novel·la 

epistolar. Austen i Staël van fer ús d’aquest gènere, tan en boga i tan popular al llarg de 

llurs períodes vitals –des de finals del segle XVIII i fins a principis del XIX-, per així 

poder explorar i explotar la interioritat humana. A més a més, les dues autores tingueren 

la intenció de presentar uns sentiments i unes voluntats fidedignes. D’aquesta manera, 

aconseguirien mostrar i denunciar la realitat en què es trobaven immerses les dones en 

el camp de l’amor i del matrimoni. Staël remarca l’autenticitat de la seva obra amb la 

cita inicial ja vista; Austen també pretén indicar que les cartes que formen Lady Susan 

són reals, i ho fa mitjançant la seva ironia característica. L’autora apunta al final de 

l’obra que les epístoles exposades són autèntiques, tot remetent-se a una realitat 

quotidiana a la que el públic de l’època estava ben avesat: el servei de correus. «This 

correspondence, by a meeting between some of the parties and a separation between 

others, could not, to the great detriment of the Post Office revenue, be continued 

longer» (ed. 1996: 205). Amb les dues indicacions -l’una a tall de pròleg i l’altra 

d’epíleg-, Delphine i Lady Susan, encara que essent obres literàries, volen acostar-se a 

la descripció de la realitat, per així mostrar fins a quin punt estaven cenyides les dones a 

les normes socials i a la figura de l’home. Certament, cada autora empra un to, un estil i 

uns recursos literaris diferents, però tots ells serveixen al mateix fi.  

Madame de Staël inaugura la seva novel·la amb una cita que sintetitza 

excel·lentment l’objecte de denúncia de Delphine i de Lady Susan. L’autora l’extreu de 

l’obra Mélanges extraits des manuscrits de Madame Necker (1798), de Suzanne 

Curchod, coneguda com a Madame Necker. El passatge declara el següent: «Un home 

doit savoir braver l’opinion, une femme s’y soumettre» (ed.2017: 35). Delphine i Lady 

Susan s’erigeixen com dues dones que actuen de forma totalment contrària: no és que 

tan sols no se sotmetin a l’opinió dels homes, sinó que elles mateixes n’expressen de 
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pròpies. Així mateix obren Mme de Lebensei i, en certa manera, Miss Vernon. La meta 

més destacable on arriben totes quatre dones gràcies al seu procedir és evitar un 

matrimoni sense amor conjugal. Certament, és una victòria, però ho és sobretot a través 

de la via negativa -evitant un enllaç no volgut-, i mai mitjançant la positiva -propiciant 

l’enllaç desitjat per ambdues parts-, més cobejable. Com s’ha vist, les conclusions de les 

dues novel·les són ambigües, de manera que no es pot afirmar que els matrimonis que 

s’hi donen proporcionin una veritable felicitat als contraents. Com s’ha anat esbossant, 

els triomfs amorosos de les quatre dones tenen un regust amarg: Delphine d’Albémar no 

es veu obligada a unir-se en matrimoni amb cap home que la societat li hagi imposat, 

però tampoc no aconsegueix fer-ho amb Léonce. Susan Vernon s’uneix a Sir Martin tal 

com ella es proposa al final, però no és una decisió ni recomanable ni presa amb plena 

consciència per part de cap dels dos cònjuges. Élise de Lebensei sí que es casa amb 

l’home que estima, tot i que, en contrapartida, la societat la repudia i l’obliga a viure en 

un retir forçat. Frederica Vernon també esdevé l’esposa de l’home que desitja, però 

tanmateix l’enllaç no es produeix per mèrits propis, sinó que Reginald li proposa 

matrimoni per compassió i no per inclinació.  

L’amor conjugal és el punt fonamental de la denúncia d’Austen i de Staël. 

Delphine declara en cert moment que no hi ha «félicité possible pour l’amour hors du 

mariage, point de repos pour la faiblesse encore vertueuse qui veut composer avec 

l’amour» (ed.2017: 647). Ni l’una ni l’altra autora no permet que finalment cap de les 

heroïnes assoleixi plenament el seu objectiu. Les dues novel·les epistolars mostren que, 

en l’amor i el matrimoni, ésser «artlessness» equivalia a la dependència total -per aquest 

motiu «will never do in love matters». Tanmateix, ser «artful» sols permetia una certa 

autonomia, però mai un alliberament absolut. Lady Susan i Delphine, encara que essent 

obres literàries, no deixen d’aspirar a presentar un reflex fidedigne de la realitat, en què 

per les dones era impossible casar-se per inclinació mútua i seguir sent socialment 

acceptades. En definitiva, es tractava d’una situació que ni Austen ni Staël pogueren 

deixar de lamentar i de denunciar. Lady Susan en diria el següent: «I have little heart to 

jest; in truth, I am serious enough -for to be sunk [...] is an humiliation to which I know 

not how to submit» (ed. 1996: 198). 
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