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Maria Aurèlia Capmany i Farnés (Barcelona, 1918-1991) va ser 

mestra, novel·lista, actriu, autora i directora teatral, va escriure un 

gran nombre d’articles d’opinió en multitud de mitjans escrits i va 

ser una de les personalitats més destacades de la segona meitat 

del segle XX al nostre país pel seu activisme cultural i polític, per 

la seva oposició frontal a la dictadura franquista, pel seu ideari 

pioner dins el feminisme i per la seva implicació en la política 

cultural i municipal des d’una òptica innovadora del catalanisme 

d’esquerres. Va ser regidora de Cultura (1984-1988) i d'Edicions i 

Publicacions (1988-1991) de l'Ajuntament de Barcelona.  

El seu biògraf, Agustí Pons, ens permet, en aquesta edició commemorativa, seguir encara amb més 

detall els passos de Maria Aurèlia Capmany a través de tots els seus compromisos vitals: des d’una 

formació intel·lectual sorgida de l’Institut-Escola fins a una culminació artística, cultural i política, 

sempre fonamentada en un fort sentiment de catalanitat, un anhel constant de justícia social, una 

defensa a ultrança dels drets de la dona i un compromís absolut amb la llengua catalana. 

 

El lector trobarà en aquest llibre, doncs, el recorregut biogràfic i el llegat cultural i social d’una de les 

dones més extraordinàries que ha donat aquest país en el decurs de l’últim segle. Justament, l’època 

d’una dona. D’una gran dona. 

 

“Maria Aurèlia Capmany ha estat una de les intel·lectuals més completes i brillants d’aquest 

país, una dona sempre en construcció, per dins i per fora; que es projecta vers la imatge 

que tenim avui de la nostra cultura i, sense cap mena de dubte, de les dones independents 

del segle xxi. Agustí Pons va viure una bona part d’aquesta trajectòria en primera persona, 

però com a bon biògraf no s’ha conformat només amb la seva vivència, ha indagat fins a 

completar les peces d’un trencaclosques vital i d’una obra immensa, no només escrita sinó 

també testimonial, de la qual Catalunya no es pot permetre de prescindir. Per això, la 

revisió d’aquesta biografia, publicada per primera vegada l’any 2000, no podia faltar en el 

centenari de Maria Aurèlia Capmany.”  Isabel Graña 
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Maria Aurèlia Capmany en braços del seu pare, pocs 
dies després d’haver nascut. Al revers de la fotografia, hi 
diu: «Nada 3 agost a les 2 de la matinada; batejada, dia 
9 a les 5 de la tarda». (Llegat Jaume Vidal Alcover-Maria 

Aurèlia Capmany. Universitat Rovira i Virgili.) 

 
 

Maria Aurèlia Capmany amb 21 anys, 
l’agost de 1939. (Arxiu família Capmany.) 

 
 

“Betty Friedan —escriu la Maria Aurèlia Capmany a la revista Presència, en un article 

publicat el juliol del 1965— després de descriure aquest univers perfecte de la dona 

americana ‘sus labores’, fa només una pregunta capciosa. Aquesta dona somrient, amb el 

seu acabat de perrucar, amb els seus llavis sàviament pintats, correspon realment a la 

seva pròpia imatge? Aquesta imatge, ¿és ella mateixa o una artificiosa màscara, que una 

falsa mística de la feminitat li ha construït i que ella s’ha posat per arribar a ser tal com li 

han fet creure que ha de ser?” 

 
 

 

Agustí Pons i Mir (Barcelona, 1947) és periodista i escriptor. 

Va iniciar-se a El Noticiero Universal i va ser membre 

fundacional del diari Avui on, de 1976 a 1995, va exercir el 

periodisme de redacció juntament amb la creació literària. La 

seva columna diària ‘Figures, paisatges’ li va valer el Premi 

Ciutat de Barcelona de periodisme. La seva obra poètica es 

concreta amb Cossos i fets (1977), Tractat de geografia 

(1980), Signe i desig (1987) i Temps d’esbrotar (1987). El 

2009 torna a la poesia després d'una absència de més de vint 

anys amb Metàfora, llibre publicat a Meteora. Com a biògraf i 

memorialista és autor de Converses amb Frederica Montseny 

(1977), Deu daus (1991, Premi Joan Fuster i Premi Nacional 

d’Assaig), Retrats contemporanis (1991), Joan Triadú, l’impuls 

  

 

obstinat (1994), Pere Calders, veritat oculta (1998), Maria Aurèlia Capmany,l’època d’una dona 

(2000), Nèstor Luján, el periodisme liberal (2004, Premi Crítica Serra d’Or 2005) i Temps indòcils 

(2007). 

A Meteora, a més de Metàfora, Pons ha publicat Cartes a Clara (2010) i la reedició, actualitzada i 

augmentada, de la biografia de Maria Aurèlia Capmany (2018) amb motiu del centenari del seu 

naixement. 

http://www.editorialmeteora.com/libro/met-fora/57
http://www.editorialmeteora.com/libro/met-fora/57
http://www.editorialmeteora.com/libro/cartes-a-clara-una-periodista-del-segle-xxi/67
http://www.editorialmeteora.com/libro/maria-aurelia-capmany-l-epoca-d-una-dona/231
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“Si alguna cosa tenia clara la Maria Aurèlia era que el catalanisme constituïa, sobretot, un 

sentiment popular. Ho havia viscut a casa seva, on el catalanisme d’esquerres del seu avi, 

Sebastià Farnés, havia quedat escombrat justament per la generació jove —Prat de la Riba 

i Cambó— que s’havia llençat a fer política concreta, política de partit. Ho havia après, 

també, de la mena de literatura que manejava i editava el seu pare: cançoners, rondalles, 

romanços, expressió fidedigna i no gens manipulada del sentiment popular. Ho havia viscut 

durant la seva adolescència, quan havia tingut ocasió de presenciar, ran de carrer, el triomf 

del catalanisme d’esquerres republicà, un catalanisme de progrés que, més enllà de la 

seva concreció en uns partits, esquitxava tota la societat catalana —dels historiadors 

medievalistes a les modistetes— com el mateix Pierre Vilar —gens suspecte de 

nacionalista— havia comprovat, i admirat, en algunes de les seves primeres estades a 

Catalunya. I, finalment, la Maria Aurèlia havia pogut passar totes aquestes experiències pel 

sedàs de la reflexió intel·lectual, corroborada pels contactes que havia mantingut amb 

determinades figures històriques de la generació anterior.” 

 

 

 

Maria Aurèlia Capmany i Jaume Vidal Alcover a 
la Cova del Drac, el Nadal de 1968.  

(Arxiufamília Capmany.) 

 

Maria Aurèlia Capmany al seu despatx del Palau 
de la Virreina quan era regidora de Cultura 

de l’Ajuntament de Barcelona. (Foto Pilar Aymerich.) 

 

 

 

 

 

 

Fitxa tècnica 

 

Editorial Meteora  |  ISBN 978-84-946982-5-5 |  Pàgines: 510  |  PVP 22,00 € 

Llibre coeditat amb l’Ajuntament de Barcelona 

 

http://www.editorialmeteora.com/

