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Presentació de la col·lecció Aresta Dones 
Presentació de “Leer y escribir en femenino”, de Ma. Àngels Cabré 
 
Barcelona, 18 de febrer de 2013, Casa del Llibre (Rambla de Catalunya, 37) a 
les 19 h  
 
Maria Àngels Viladot 
Directora 
Editorial Aresta 
 
Molt bona tarda a tothom. Primer de tot vull agrair-vos la vostra presència avui, un 

dia especialment singular per a l’Editorial Aresta, ja que presenta la nova col·lecció 

Aresta Dones i la inaugura amb el llibre Leer y escribir en femenino, de l’autora Ma. 

Àngels Cabré. D’ella us diré de seguida alguns dels molts aspectes de la seva 

trajectòria com a escriptora i crítica literària. Deixeu-me tanmateix que iniciï aquest 

acte presentant-vos, si és que realment cal, la Carme Riera i la Marina Subirats.  

La Dra. Carme Riera és una escriptora mallorquina resident a Barcelona des 

de la seva joventut; és catedràtica de literatura espanyola a la Universitat Autònoma 

de Barcelona i és a punt de llegir el seu discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia 

Espanyola de la Llengua. Ha estat guardonada amb premis tan importants com el 

Prudenci Bertrana, l’Anagrama d’Assaig, el Ramon Llull, el Josep Pla, el Nacional 

de Narrativa i el premi Sant Jordi. 

Entre els seus llibres n’hi ha alguns tan coneguts com Te deix, amor, la mar com 

a penyora; Joc de miralls; Dins el darrer blau o La meitat de l’ànima.  

A més de Carme Riera ens acompanya la catedràtica emèrita de sociologia 

també de la UAB, la Dra. Marina Subirats, com ja us he dit. Em sembla que tampoc 

no necessita ser gairebé presentada, ja que és molt coneguda pel seu eminent 

recorregut acadèmic, polític i de compromís en tot allò que fa referència a les dones 

en la societat. Ha escrit diversos llibres Cómo aprender a amar en la escuela en 

col·laboració amb la psicòloga i professora de la UB, la Dra. Genoveva Sastre, La 

coeducació avui: deu idees bàsiques; Les dones com agents de progrés social; Mujeres y hombres. 

¿Un amor imposible? en col·laboració amb  el catedràtic de sociologia Manuel 
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Castells, i acaba de publicar Barcelona: de la necessitat a la llibertat. Les classes socials a 

finals del segle XXI.  Forma part del Seminari Interdisciplinari d’Estudis de Gènere 

on col·labora amb la catedràtica emèrita de psicologia Montserrat Moreno. 

La Marina Subirats de seguida va creure en la col·lecció Aresta Dones (—potser 

perquè la hi vaig presentar una tarda assolellada de primavera—) i va insistir-me 

perquè jo la dirigís, quan jo en dubtava. Per tant puc dir que em va fer confiança a 

l’acte i me’n sento deutora, deutora per la seva actitud ferma de col·laboració i 

d’acompanyament assessor, respectuós i amical, al llarg d’aquesta primera etapa. 

Com veureu, la Marina va escriure el pròleg que encapçala la col·lecció i crec que 

aquest fet és un reconeixement important de la vàlua de la col·lecció.  

Tanmateix, hi ha moltes dones amb les quals també em sento obligada. Sobretot 

amb cada una de les autores que em consta que estan escrivint un llibre per a la 

col·lecció i amb les que en un futur proper s’hi posaran, quan la disponibilitat els 

ho permeti. He d’agrair les moltes portes obertes, el regal del seu entusiasme, els 

contactes oferts i la generositat dels seus comentaris sobre la col·lecció. Els ho 

agraeixo d’allò més perquè, evidentment, sense elles aquesta col·lecció no existiria, i 

el que és més important, no existiria amb la qualitat i la lucidesa intel·lectual que 

traspassen als seus escrits, que dipositen i aboquen en les maneres de tractar les 

diverses situacions de les dones en la societat i que tan sovint els són tan perverses. 

Finalment em plau presentar-vos, ara sí, l’autora d’aquest primer llibre de la 

col·lecció Aresta Dones, Leer y escribir en femenino, l’escriptora, traductora i crítica 

literària Ma. Àngels Cabré. Val a dir que la Ma. Àngels Cabré cultiva tant la poesia 

com la narrativa i és autora de la novel·la El silencio i dels llibres de poemes Gran 

amor i Si se calla el cantor. També ha publicat una biografia del poeta Gabriel Ferrater. 

I després de vint anys practicant el periodisme literari en format breu, aquest 

és el seu primer assaig. La Ma. Àngels és en el nostre país una de les grans 

defensores de la paritat en la cultura; no m’estranya doncs que des de sempre s’hagi 

interessat per la literatura escrita per dones i que actualment estigui posant els 

fonaments del que estic convençuda que serà un important Observatori Cultural de 
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Gènere. Com podreu comprovar en boca d’ella, Leer y escribir en femenino és molt 

més que una antologia, o com potser ella preferirà dir-ne, un cànon sobre la 

literatura escrita per dones. És un llibre francament preciós, documentat a grans 

dosis, rigorós i escrit amb una fluïdesa i amenitat extraordinàries.  

Voldria contar-vos alguns dels motius pels quals he començat aquesta 

aventura editorial. Tractar la col·lecció Aresta Dones d’aventura editorial us pot 

sonar una frivolitat; res més lluny de la meva pretensió, conscient, a més, del repte 

que he assumit amb les autores, que no és ni més ni menys que abordar la 

complexa idiosincràsia de les dones en les societats androcèntriques en les quals ens 

ha tocat viure. Això també vol dir que no és una col·lecció més de l’Editorial Aresta 

o una manera més de fer-la sobreviure. És un projecte vital que forma part d’un 

altre molt més enrevessat: el meu projecte de vida i la manera d’entendre-la. Però és 

imperatiu que torni a esmentar la col·laboració de les autores; sense aquesta 

col·laboració, mestria, preocupació, complicitat i entusiasme palès i fefaent la 

col·lecció Aresta Dones no podria existir. És més, no tindria raó de ser. 

Després d’haver estudiat un gran nombre de contextos de comunicació en 

què indefectiblement els dos grups socials, homes i dones, s’interrelacionen i es 

comuniquen, vaig pensar que era hora de desenvolupar un paper més diguem-ne 

actiu; es tractava ara de trobar la manera d’escampar un corpus avui dia molt 

substancial de coneixements. I d’aquí neix el projecte Aresta Dones. Cadascú se sap 

o hauria de saber les pròpies habilitats i limitacions, en què els propis interessos 

poden plasmar-se millor. I el cert és que, i no sé si per sort o no, sempre he surat 

entre investigacions, estudis i assaigs. I vaig adonar-me que és en aquest context on 

més coses podia aportar a l’objectiu vital que em mou.  

Amb la certesa que el coneixement ha de ser traslladat no tan sols a aquells i 

aquelles que tenen la responsabilitat de definir polítiques públiques sinó, i sobretot, 

a tothom en general, he definit l’objectiu de la col·lecció Aresta Dones. Aquest 

objectiu es desdobla en dos propòsits entrellaçats: d’una banda, Aresta Dones vol 

oferir als lectors i lectores un millor coneixement sobre els gèneres, com funcionen 
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i les contingències que se’n deriven, i, de l’altra, vol que aquest coneixement sigui 

fructífer i germinatiu per a la societat, i per a cadascú i cadascuna de nosaltres en les 

nostres vides privades. Per això són llibres de divulgació escrits des del rigor. Els 

diferents títols que conformen la col·lecció, com es podrà comprovar a mesura que 

vagin sortint, són escrits per autores expertes que, a més de ser avantguardes en 

teoria i praxi, ens expliquen els nous avenços en les seves respectives àrees i 

perspectives. Però Aresta Dones és molt més que una col·lecció de llibres, és una 

xarxa social, és un bloc, és un seguit de presentacions i taules rodones. Tot això 

requerirà molt d’esforç, i perquè sigui sostenible hem de vendre llibres. I així tancar 

el cercle virtuós que ens permeti fer coses des de la societat civil.   

La manera com la societat conceptua les dones i els homes per raó del seu 

sexe té unes indubtables conseqüències col·lectives i a vegades, com molt bé 

sabem, d’una gravetat terrible. Cognició, comunicació, efectes i implicacions 

s’organitzen en una imbricació fascinant, ja que formar part d’un dels dos gèneres, 

masculí o femení, constitueix una experiència inevitable i un procés que tots i totes 

compartim. A més, l’experiència de les dones varia segons les diferents cultures del 

món ateses les considerables variacions que existeixen en les creences culturals, els 

valors i les tradicions. 

I no només això, ja que com que els gèneres són construccions socials, 

l’experiència viscuda de les dones pot variar entre generacions dins d’una mateixa 

nació o país. Les dones de la Segona República o les que van viure l’època 

franquista van tenir aprenentatges personals i socials molt diferents de les dones de 

la dècada dels vuitanta o dels noranta del segle XX o de les dones del nostre segle 

XXI. Cada una d’aquestes generacions de dones ha viscut entorns socials i 

tecnològics diferents i ha tingut cultures i vides diferents de les de les joves d’avui 

dia, i exactament així continuarà succeint en els anys venidors. Per exemple, els 

valors i les conductes de les nostres àvies i mares, que van viure l’època de la 

dictadura, contrasten clarament amb els valors i conductes de les dones que van 

néixer en la democràcia espanyola i que frueixen d’una economia de lliure mercat i 

adopten una cultura més internacionalista.  
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De manera que la col·lecció que avui presento constitueix un esforç gens 

menyspreable per obrir un diàleg entre els diferents àmbits acadèmics i socials que 

treballen per resoldre els problemes relacionats amb les dones, les dones de totes les 

edats, incloent-hi, és clar, els dos extrems d’edat del periple vital, les nenes des del 

moment que neixen i les dones grans que pateixen doblement els estereotips per raó 

d’edat i són encara més discriminades socialment. Tinc la convicció que el 

coneixement sistemàtic i aprofundit sobre tots aquests assumptes i problemàtiques és 

el camí per promoure un activisme social, pacífic i efectiu. I és aquest el coneixement 

que les autores abocaran en els seus textos perquè tots i totes en siguem beneficiaris.  

Amb aquesta col·lecció vull compartir amb tothom que ho vulgui, homes i 

dones, estudis realitzats, teories desenvolupades, coneixements pràctics, 

experiències i situacions socials desoladores per a les dones. Coneixements, realitats 

i praxis. En especial, l’objectiu final d’aquest projecte editorial és que no només 

sigui interessant per se, sinó que ens ensenyi el camí o els camins cap a la cooperació 

entre les parts implicades; vull dir que no només mostri a les dones, amb totes les 

seves idiosincràsies i riquesa en la variació, vies per eliminar les atrocitats que se’ls 

perpetren i per trencar el sostre que no ens deixa créixer en tants àmbits, sinó que 

no oblidi en aquest camí els homes, amb també totes les seves particularitats i 

heterogeneïtats.  

Però perquè el projecte Aresta Dones sigui sostenible necessitem els nostres 

lectors, les nostres lectores.  

Crec amb la mà al cor que els llibres que aniran publicant-se es mereixen ser 

llegits, reflexionats, estudiats i comentats. Començant pel que avui presentem. I si 

no, pareu-vos a pensar en la trajectòria professional i personal de les autores que els 

escriuen.  

L’interès de les autores, i que és el meu, és que la col·lecció sigui de gran 

abast, que tothom pugui obtenir-ne l’experiència d’una lectura profitosa. El món 

acadèmic es pot beneficiar de la lectura d’un estat de la qüestió rigorós i d’un debat 

actual de cada tema que la col·lecció tracti. El món social en general en pot treure 
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una amplíssima riquesa de coneixements sobre la realitat de les dones. Potser és 

reiteratiu insistir en la idea que per canviar, per actuar, ja sigui personalment o 

socialment, primer cal conèixer. I, en aquest sentit, penso que hauríem de tenir 

molt present que, en realitat, moltes habilitats poden millorar al llarg de la vida, 

sigui l’edat que sigui, incloent-hi l’obertura de mires i d’esperit.  

Hi ha un tema especialment emotiu que em queda pendent; voldria que tots 

els libres també surtin publicats en català. Jo crec que si la col·lecció va endavant la 

publicació dels llibres en la nostra llengua podrà ser, finalment, una realitat.  

Resto a la vostra disposició per a tot allò que vulgueu comentar, amb el prec 

que doneu una difusió màxima a la col·lecció. És sobretot per això que necessito la 

vostra col·laboració. Si voleu obtenir informació dels títols que mensualment 

anirem publicant i dels actes de presentació i de les taules rodones que 

organitzarem us podeu inscriure al nostre Facebook  i també al Twitter. Si voleu 

establir un enllaç amb el nostre web (www.editorialaresta.com) ens ho dieu i ens 

posarem en contacte amb vosaltres. 

Només em queda per desitjar-vos doncs que gaudiu i obtingueu el màxim 

profit personal de la lectura dels llibres. Si nosaltres ens millorem  actuarem per 

millorar el món. Es parla de l’evolució social de les dones com una revolució 

silenciosa. Em sembla que cal que puguem parlar d’una revolució sorollosa.  

 

www.editorialaresta.com 

http://www.facebook.com/editorial.aresta 

https://twitter.com/editorialaresta 

 
 

       
 


