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S’ofereix la fl or a l’ombra […].
Criatura de l’aire, paraula lleu que roman

en un punt en què, donant-se de moltes maneres,
parla de la identitat indivisa.

María Zambrano 

En el vestuari de la natura
hi ha molts vestits.

Wislawa Szymborska

La nova època demana el coneixement espiritual. 
La nova època ha de respectar la Mare del Món, l’element femení.
“L’ocell de l’esperit de la humanitat no pot volar amb una sola ala”

—aquestes paraules són de Swâmî Vivekânanda,
que vol afi rmar la gran signifi cació de l’element femení—.
L’home no dóna voluntàriament els plens drets a la dona.

Però aquesta oposició no fa més que intensifi car els anhels;
i la dona, lluitant pels seus drets còsmics, 

adquirirà el coneixement del seu poder.

Helena Roerich

La dona és per a l’home, l’altra.
Però l’altra, qui és?

Nadia Fusini

Els escriptors, tant els homes com les dones,
han de ser egoistes per tenir temps per escriure.

Però les dones no estan avesades a ser egoistes…

Margaret Atwood
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Em reconec dos anhels: l’impuls de recerca del coneixement i de la bellesa, i 
un afany per la justícia i l’equitat. La meva vida, i en conseqüència també la meva 
escriptura, volen ser un testimoni actiu d’aquestes devocions que han esdevingut 
vocacions. Qualsevol dels meus pensaments, sentiments o actes concrets adquirei-
xen sentit, si en la vida quotidiana puc actualitzar aquests desigs. 

Coneixement, bellesa, justícia i equitat són valors en certa manera equivalents, 
ja que convergeixen en un desig superior que els engloba, l’harmonia. 

Si l’impuls cap a l’harmonia és una passió, em declaro una apassionada vers 
l’harmonia. Qualsevol camí que hi vagi, m’atrau i el segueixo com la papallona 
de la nit en els halos de llum… Per això m’atrauen tants camins! Perquè crec que 
tot en la vida hi tendeix, a l’harmonia, encara que la ignorància, la brutalitat, la 
injustícia i la inequitat es trobin en el mateixos indrets de l’exploració. Aprenem 
per contrast. I no sabríem res de la felicitat sense conèixer el dolor. Ni tindríem 
noció de la claror sense l’ombra.

Equilibri, bellesa, bondat, harmonia o fusió, concordança, sargiment d’estrips, 
noces de contraris: dia i nit, a dalt i a baix, yin i yang, home i dona…

“El pensament masculí crea fi ssures i esquerdes. La presència femenina om-
ple els intersticis de les coses…” va escriure Roger Pool referint-se a la literatura 
de Virginia Woolf. “Els homes valoren els ‘fets’; són ‘sensats’ o ‘brillants’ o ‘fra-
cassats’…—afi rmava—. Les dones valoren la intuïció, la imaginació, la bellesa, 
l’harmonia, el color.” 

Sóc dona, tossudament m’entesto a voler crear bellesa i harmonia, i treballo 
per donar color allà on em sembla que no n’hi ha; i m’aplico a escoltar la veu in-
terna de la intuïció per equilibrar tantes situacions límit, o per fer de parallamps, 
o per omplir, per salvar, per guarir o per sargir xarxes… En una paraula, quantes 
vegades no em trobo actuant en els intersticis!

En la naturalesa es donen dues tendències: expansió/concentració, inspira-
ció/expiració, positiu/negatiu. En les persones, també. Tot i que segons el sexe 
que ens determina (al capdavall, una convenció de la naturalesa), una tendència 

En els intersticis
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sol pesar més que l’altra. Veig aquesta circumstància com un avantatge per a la 
dona que amb aquesta marcada tendència cap a l’harmonia, tan sovint se sent 
cridada a procurar el diàleg, l’entesa, la confraternització. Llavors s’escarrassa per 
nodrir allò que està neulit, o s’afanya a tapar esquerdes, o a reclamar justícia i 
equitat. No hi ha actitud més valenta que la de la dona que se sent estimulada per 
una causa justa. 

Així és com les dones han sostingut el món, encara que històricament hagin 
hagut de fer-ho a l’ombra. 

Per això, Flor a l’ombra és el títol (en homenatge a María Zambrano amb un 
retrat de Frida Kahlo al fons) d’aquest recull d’alguns dels textos que he escrit 
durant anys amb aquest afany per l’equilibri, per la bellesa i pel coneixement. Les 
protagonistes d’aquests escrits som les dones. Tant les fi lles d’Eva, l’estigmatitza-
da; com de Lilith, la rebel. 

Flor a l’ombra és un refl ex de les meves preocupacions, ocupacions i  motivacions. 
Perquè tant si es vol com si no es vol, la fl or desclou, creix a contravent i en els 
intersticis d’una paret. 

Teresa Costa-Gramunt

Clos Sucot, Vilanova i la Geltrú, 1995-2005



Mites, arquetipus
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A l’ombra de Lilith

Fins fa quatre dies no teníem Internet, ni tantes possibilitats com ens ofereix el 
món actual, un món globalitzat i hiperinformat. Però tot i que comptàvem amb 
biblioteques ben nodrides del saber humà acumulat fi ns aleshores, no se’ns reve-
laven unes determinades informacions, senzillament perquè ens les segrestaven. 
Si més no a les dones, tradicionalment marginades d’una instrucció intel·lectual. 
Així, jo no vaig tenir coneixement de la suposada existència de Lilith fi ns passada 
la trentena, en el curs d’una representació escènica oferta en el marc de la Univer-
sitat de la Pau de Sant Cugat del Vallès, el juliol de 1985.

Però, qui és Lilith? La seva història apareix escrita per primera vegada a l’Alfa-
bet de Ben Sira en el segle x. Procedeix d’una llegenda jueva molt antiga, tan an-
tiga com la creació del món. S’hi assegura que és Lilith, i no Eva, la primera dona 
que Déu va crear al costat d’Adam. Però el fet que no tinguem notícia de Lilith 
és perquè Lilith, en un moment donat, va dir a Adam que tots dos som iguals, ja 
que tots dos provenim de la terra. “Ni parlar-ne!”, va contestar Adam, imperatiu 
i orgullós, i Lilith, desencisada i cansada d’haver de justifi car el que era evident, 
va agafar la vida a les seves mans. Des de llavors, l’estirp de Lilith viu exiliada, 
feta de dones que segle rere segle s’han autodeterminat, fet que a l’edat mitjana 
comportava la cremació per bruixes.

Aquesta història pot semblar una faula ben imaginativa sobre la marginació 
secular de la dona, però no és menys fabulós el relat ortodox de la creació en 
aquesta part de món. El cas és que venint tots dos de la terra (fet indiscutible que 
a hores d’ara ningú ja no pot negar), els homes i les dones, tan diferents, som 
iguals en dignitat. Una altra cosa és el que s’ha volgut creure i el que a les mateixes 
dones se’ns ha fet sentir perquè ens tinguéssim per no-res. No fa tant, ens volien 
convèncer que les dones no érem tan intel·ligents com els homes, i en algunes 
èpoques i llocs, els pares de la pàtria i certs guardians religiosos han afi rmat sense 
remordiment que no teníem ànima. Aquests administradors del genocidi més 
gran de la història no devien haver conegut la seva mare, i, per descomptat, no 
devien haver estimat mai cap dona. 
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Perquè la història del rebuig cap a les dones és la història del desamor més 
absolut. A les dones se les ha sotmeses com a esclaves, han fet de contenidors de 
la prole, se les ha tractades com a objectes de compra i venda, se les ha tancades 
a casa o a l’harem i s’ha procurat mantenir-les en la més pura ignorància perquè 
no es rebelessin ni tinguessin noció de la seva pròpia vàlua. A qui es fa sentir in-
ferior, acaba per sentir-se inferior… fi ns que desperta. I altra cosa no són aquests 
despertaments de tots els temps, aquestes per força poc visibles fi lles de Lilith, que, 
enfrontant-se al món sencer, mai no han oblidat la seva mare, la primera dona 
que al món va ser.

Aquesta història del desamor més fl agrant i la voluntat de les fi lles de Lilith 
per sobreviure a un tracte d’injustícia es troba magnífi cament explicada en 
A la sombra de Lilith, un llibre de referència escrit per Carmen Posadas i Sophie 
Courgeon. El relat —ben amè i irònic, per cert, com correspon a la saviesa de les 
autores— d’aquesta barbaritat històrica i moral posa la carn de gallina. Val a dir 
que posa la pell de gallina a les dones, que som les qui més llegim. Perquè els qui 
haurien de llegir el llibre són els fi lls d’Adam per obrir els ulls a la realitat i pensar. 
Si de debò l’home fos superior a la dona, mai hauria actuat amb prepotència. I en 
ple segle xxi, amb tants avenços materials i tècnics, fa mal a la vista, al cor i a la 
intel·ligència aquest menyspreu d’alguns que, malauradament, encara subsisteix, 
com la violència contra les dones. Que converteix aquests fantàstics homes supe-
riors en éssers voluntàriament inferiors. 



23

Flor a l’ombra

Dulcinea, la inspiradora

Escriure El Quixot no va ser una empresa fàcil. No és, com sembla, un diverti-
mento, una novel·la de cavalleries a la moda (tot i que s’hi inspira), sinó que és un 
text d’alta cuna com han certifi cat algunes veus qualifi cades (com la d’Unamuno). 
És a dir, que l’escriptura d’El Quixot procedeix d’un bressol celestial. El mateix 
Cervantes escriu a les primeres pàgines d’introducció: “Moltes vegades vaig pren-
dre la ploma per escriure’l, i moltes vegades la vaig deixar perquè no sabia què 
escriuria…” Es diu que els savis prenen la ploma quan aquests homes (o dones) 
escriuen per intentar donar cos a allò que els ve del cel, l’alè diví, la inspiració. 
La inspiració, l’alè de vida, ja hi era al començament, quan Déu creava el món. 
Ella, la Saviesa, ja era a l’inici, com diu el salmista: “És, en efecte, una exhalació 
de la potència de Déu. I Déu no estima ningú que no convisqui amb la Saviesa, 
la que ho pot tot, ella sola…” Vida, Creació, Saviesa i Inspiració són, doncs, una 
mateixa cosa. Així la Dama Celeste, la Ploma (el llenguatge de l’ànima) inspirarà 
a Cervantes aquesta obra immortal que és El Quixot.

Aquesta novel·la que es va publicar ara fa quatre-cents anys té diversos nivells 
de lectura. El simplement lineal, anecdòtic, ja dibuixa una obra magistral i amb 
relleu en els cànons literaris universals. Però El Quixot, com l’Odissea i La Divina 
Comèdia, va molt més enllà del seu signifi cat literal. Fins al punt que aquest llibre, 
en alguns passatges, hauria de llegir-se al revés. Per exemple, el doble personatge 
d’Aldonça/Dulcinea és una encarnació dual de la Saviesa, l’alè que inspira i crea 
tota realitat.

El cavaller Quixot aspira a servir la seva dama Dulcinea (imatge de l’ànima, 
la seva part immortal, essència de l’alè diví), ja al començament de les seves bata-
lles contra l’estupidesa, el mal i la iniquitat: “Perquè has de saber que en aquest 
nostre estil de cavalleria [cavalleria espiritual, s’entén] és un gran honor tenir una 
dama a la qual serveixin molts cavallers ambulants…” Però la dama, en el món 
visible, en el món a l’abast de Sancho Panza apareix en el personatge d’Aldonça 
que es mou entre porcs i viu en un carreró fosc i sense sortida. Això és obra dels 
encantadors, segons el Quixot, que pul·lulen en totes les èpoques i són tots aquells 
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que ens  volen fer veure garsa per perdiu. Però a desgrat d’aquests sempiterns 
encantadors de serps, el Quixot veu la Dama més enllà de les aparences. Sancho 
Panza, encantat i vulgar, veu la noia encantada en tota la seva aspresa i vulgari-
tat. El cavaller Quixot veu Dulcinea en Aldonça perquè Dulcinea és la veritable 
naturalesa d’Aldonça (la seva part espiritual, divina) encara que aquesta, és clar, 
no ho sàpiga. L’essència de l’home, la seva part més noble i pura és la que el fa 
ser, precisament, un cavaller a la recerca de la dama… I escriu Cervantes, cavaller 
interposat en el personatge del Quixot: “La vaig trobar encantada i convertida de 
princesa en llauradora; de bonica en lletja; d’àngel en diable; d’olorosa en pestífe-
ra; de ben parlada en rústega; de reposada en saltironejadora; de llum en tenebra 
i, fi nalment, de Dulcinea del Toboso en una vilatana de Sayago (de saia, vestit 
groller), és a dir, velada sota un aspecte repel·lent.”

Dulcinea (imatge de la Saviesa) és qui inspira tota l’aventura cavalleresca del 
Quixot a la recerca de la veritable vida de l’ésser (la vida conscient, la vida de 
l’ànima). Ella ja hi era a l’inici de la novel·la quan Cervantes va prendre la ploma 
per escriure-la. Així ho confessa Cervantes a través del Quixot: “Vaig néixer per 
a ser de Dulcinea del Toboso, ella donarà vida a la meva mort.” I així ha estat, en 
efecte, la seva obra és immortal. Cervantes, que va morir pobre, i que hi ha qui 
diu, no sense raó, que avui no guanyaria el premi Cervantes, tenia coneixement 
de la Mestressa a qui servia: “Per a mi tota sola va néixer don Quixot, i jo per a ell; 
ell va saber obrar i jo escriure; tots dos som un.”
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Dona d’aigua

En el darrer viatge a Roma, aquest gener passat [2002] en una visita a una 
exposició itinerant de pintors vienesos vam poder admirar nombroses i exqui-
sides peces de Gustav Klimt, l’artista més representatiu del moviment Sezession 
o Jugendstil centreeuropeu (equivalent al nostre modernisme català). Un quadre 
que mai no havia vist reproduït enlloc em va cridar poderosament l’atenció: era 
el titulat Fada aquàtica, realitzat l’any 1899. Vaig comprar-ne una reproducció 
per què sempre m’ha fascinat la llegenda de la dona d’aigua, que coneixia des de 
la meva infantesa. Tant és així, que l’any del centenari del naixement del nostre 
folklorista Joan Amades (1990) vaig escriure’n una versió personal inspirada en 
una dona d’aigua que s’apareixia a un artista que pintava a la vora del Montsant, 
el petit riu prioratí on alguns estius havia anat a banyar-me.

Poc després vaig tenir l’oportunitat d’adquirir en una llibreria de vell un llibre 
no tan antic, un d’aquells llibres que desapareixen de seguida, encara no se sap 
perquè, de les llibreries: Dona d’aigua. El mite de la nimfa dels gorgs interpretat de 
nou de Xavier Renau i publicat l’any 1986 per l’editorial Alta Fulla. Una joia, és 
clar, que guardo entre els meus tresors literaris de signe mitològic. Perquè la fi gu-
ra de la dona d’aigua és un mite estès arreu del món. A Catalunya hom troba la 
llegenda preferentment al Montseny, tal com la va recollir Víctor Balaguer en la 
seva estada a Can Blanc escrita l’octubre de 1892 i publicada a Madrid l’any 1893 
en un llibre que va titular Al pie de la encina. Historias, tradiciones y recuerdos que 
ara he tingut l’ocasió de versionar al català, dins un recull més ampli, que sortirà 
publicat amb el títol d’Històries i llegendes de Víctor Balaguer.

L’arquetipus de la dona d’aigua pren diversos noms, segons el país on hagi 
estat elaborat el mite o la llegenda. Així, a l’Índia, en un passatge dels Vedes se 
les anomena apsares. A Escandinàvia prenen el nom de nixe. Als països eslaus es 
denominen rusalki (Polònia), bereguini (Rússia) i pascha rosarum als Balcans. En 
les llegendes cèltiques (Germània) se les coneix com a ondines, a França amb el 
nom de danne aigüe i són famoses les nimfes de l’antiga Grècia. A l’Àfrica negra, 
en el panteó yoruba (Nigèria, Benín, Dahomey) hi ha una fi gura aquàtica que 
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pren el nom d’Oshun i que després trobarem a les Antilles —a causa del tràfi c 
negrer— sobretot a Cuba, amb el nom d’Ochún, molt venerada pels santeros. A la 
nostra península les trobem a Euskadi amb el nom de lamias o lamiñas, a Astúries 
es diuen xanes i a Cantàbria, anjanas, linjanas o mozas de agua. També a la ciutat 
de l’Alguer (Sardenya, Itàlia), o sigui en àmbit català i recollida pel poeta Antoni 
Arca, hi ha una rondalla que parla de les janes en el mateix sentit que les nostres 
‘dones d’aigua’ catalanes. Així aquest mite, de signe tan universal, té una bonica 
versió no gaire lluny de casa. Concretament, a la població penedesenca de Bellvei 
tenen la seva dona d’aigua que és protagonista d’una antiga llegenda sorgida al 
voltant dels seus torrents i que ara s’ha materialitzat en un nou element del fol-
klore local. Es tracta d’una peça realitzada per Dolors Sans que s’inserirà en el 
bestiari popular, ja que la fi gura de la dona d’aigua apareix cavalcant un capgròs o 
cullerot, que representa el protagonista masculí de la història que diu que qui vegi 
la singular bellesa de la dona d’aigua ha de callar… Altrament es veurà convertit 
en una bestiola d’aigua dolça. L’originalitat d’aquesta nova peça —que ben segur 
trobarà les seves imitacions i ja està bé que així sigui perquè les tradicions es creen 
perquè tinguin continuïtat— rau en què no llança foc sinó aigua. Com ha de ser, 
tot fent honor a la seva aquàtica, fugissera i misteriosa natura femenina.




