
LA “NOVELA IDEAL” DE FREDERICA MONTSENY.  UNA MODERNA 

EXPERIÈNCIA D’EMANCIPACIÓ FEMENINA1. 

 

 

L’objectiu d’aquesta comunicació es mostrar el model de dona rebel i 

independent que presenta l’escriptora llibertària militant Frederica Montseny en 

les seves novel·les, la majoria d’aquestes publicades en la col·lecció de relats 

curts “La Novela Ideal”, aproximadament una cinquantena sobre més de 500 

escrites per altres autors. Aquesta col·lecció, que tenia una freqüència 

periòdica, va ser publicada per la Família Montseny a Barcelona des de 1925 

fins el 1938. En les narracions de la Montseny s’aborda d’una manera simple i 

entenedora, però sempre amb un discurs trencador i extraordinàriament 

modern, entre altres temes, els diferents models de dona, les difícils relacions 

de gènere i l’emancipació femenina. Volem explicitar el paper de la dona 

d’aquestes novel·les compromeses i remarcar que les protagonistes són dones 

autònomes, cultes, equilibrades, vitals, i, a més a més, militants i lluitadores 

davant de les injustícies socials i personals. Aquestes característiques 

d’avantguarda creada per la Montseny  tenien poc a veure amb la situació real 

que vivien les dones d’aquella època i també amb la majoria dels personatges 

femenins de la narrativa de les escriptores coetànies2. 

 

FREDERICA MONTSENY,  PERIODISTA I ESCRIPTORA. 

 

Frederica Montseny neix a Madrid el 12 de febrer de 1905, on vivien en aquell 

moment els seus pares, els destacats militants anarquistes catalans Joan 

Montseny, Federico Urales, i Teresa Mañé, Soledad Gustavo.  Joan Montseny 

                                                 
1 La primera versió d’aquesta comunicació va ser presentada al Congrés Internacional “Gènere i 
modernitat a la Catalunya contemporània. Escriptores republicanes” de l’octubre del 2007. 
Agraeixo els suggeriments i els debats fets que han millorat la redacció d’aquest text. 
2 Més informació a N. Real Mercadal, Dona i literatura a la Catalunya de preguerra, Barcelona, 
Abadia de Montserrat, 2006; B. M. Oliver i Vicenç, “Pautes de comportament dels personatges 
femenins en la narrativa breu feta per dones” dins Congrés Internacional “Gènere i modernitat 
a la Catalunya contemporània. Escriptores republicanes”, Barcelona, octubre 2007; M. Palau, 
“Frederica Montseny. Autora literària” dins Frederica Montseny, 1905-1994, Barcelona, Institut 
Català de les Dones, 2006, p. 79-100. 
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fou detingut arran del Procés de Montjuïc el 1896 a Barcelona i deportat 

posteriorment a París i a Londres. Va tornar a Madrid, col·laborant intensament 

en la campanya internacional per la revisió d’aquest causa. Conjuntament amb 

Teresa Mañé, va iniciar l’edició de La Revista Blanca, el 1898.  Aquesta  

publicació periòdica va sortir amb la intenció d’impulsar la campanya a favor 

dels detinguts de Montjuïc i també de promoure una tribuna llibertària i 

regeneracionista de qualitat, amb col·laboracions d’autors destacats de conegut 

renom intel·lectual. Entre els col·laboradors figuraven Pi i Margall, Giner de los 

Ríos, Ramón y Cajal, Miguel de Unamuno, Jacinto Benavente, Pere Coromines, 

Felip Cortiella, Ricardo Mella, Teresa Claramunt i Anselmo Lorenzo3.  La 

publicació de caràcter quinzenal va tenir un èxit sense precedents i va sortir fins 

el 1905.  Més endavant, a partir del 1923, la revista reprèn la publicació però 

aquest cop publicada a Barcelona, on la família s’instal·la entre el 1912 i 1913, 

quan Frederica té vuit anys4. 

 

En la formació de Frederica Montseny va ser molt important la seva mare, que 

era mestra racionalista, la qual va prendre cura de la seva educació. No va anar 

mai a escola. Més endavant, va aprendre idiomes a l’acadèmia Berlitz de 

Barcelona i va seguir cursos com a oient a la Universitat d’aquesta ciutat. Es pot 

dir, doncs, que va tenir una educació molt insòlita per la època, quan l’església 

dominava l’aparell escolar, el que li permet, sens dubte, desenvolupar la seva 

extraordinària personalitat i la seva força. També deu a la mare l’incipient 

feminisme que impregna tota la seva literatura i la seva obra. Teresa Mañé ha 
                                                 
3 J. Castellanos explica l’atracció existent d’alguns escriptors i intel.lectuals modernistes catalans 
envers l’anarquisme a “Aspectes de les relacions entre intel.lectuals i anarquistes a la Catalunya 
del segle XIX (a propòsit de Pere Coromines)”, Els Marges, Barcelona, 6, 1976, p. 7-28. També 
a P. Gabriel, Escrits polítics de Federica Monsteny, Barcelona, Centre d’Estudis d’Història 
Contemporània, 1979, p. 5. 
4 Existeix una abundant bibliografia sobre la família Montseny. Pel raconte biogràfic ens hem 
basat principalmet en les memòries de F. Montseny, Mis primeros cuarenta años, Barcelona, 
Plaza & Janés, 1987; veure també de D. Marin i Silvestre; S. Palomar i Badia, Els Montseny 
Mañé, un laboratori de les idees, Reus, Arxiu Municipal, 2006; S. Tavera, Federica Montseny, la 
indomable, Madrid, Temas de Hoy, 2005; I. Lozano, Federica Montseny, una anarquista en el 
poder, Madrid, Espasa Calpe, 2004; VVAA, Federica Montseny, 1905-1994, Barcelona, Institut 
Català de les Dones, 2006; A. Rodrigo; P. Moa, Federica Montseny, Barcelona, Ediciones B, 
2003.  També són interessants els llibres classics d’A. Pons, Converses amb F. Montseny, 
Barcelona, Laia, 1977; P. Gabriel, Escrits polítics de Federica Monsteny, Barcelona, Centre 
d’Estudis d’Història Contemporània, 1979 i C. Alcalde, Federica Montseny. Palabra en rojo y 
negro, Barcelona, Argos Verganra, 1983. 
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estat poc valorada, eclipsada pel fort paper que va jugar el pare, Joan 

Montseny. Tanmateix, fou una dona molt activa i clau per entendre el 

llliurepensament català, relacionant-se amb les seves figures més rellevants del 

moment. Frederica tindrà també una altra mestra, Teresa Claramunt, amiga de 

la família des del procés de Montjuïc i militant anarcosindicalista i feminista. Ella 

ho explica d’aquesta manera: 

 

“He tenido una madre de carne, que fue también una maestra: Soledad Gustavo; y una 

madre espiritual, que fue mi fuerza, mi vocación, y es hoy el hada buena que me ha 

salvado y me salvará siempre de la vanidad, del engreimiento, del cansancio o del 

despecho: esta es Teresa Claramunt, una tejedora de Sabadell...”5. 

 

Amb dotze anys comença a acompanyar al pare als actes polítics, mítings, 

conferències i manifestacions, on coneix els dirigents cenetistes A. Pestaña, S. 

Seguí, F. Miranda, Llibertat Ròdenas, etc. També participa en el moviment 

vaguista de 1917, quan centenars de dones es manifesten a Barcelona per 

demanar l’abaratiment dels preus de les subsistències. Assisteix amb el pare als 

esdeveniments culturals barcelonins, especialment cinema i teatre, en tenir 

entrades de franc per ser Federico Urales, crític teatral del periòdic burgès El 

Liberal. Ella admira el seu pare, a qui descriu com un home enèrgic, amb 

esperit combatiu i d’una gran intel·ligència.  La família viu d’aquests ingressos, 

a més de les traduccions que Teresa Mañé fa per l’editorial Maucci i de la 

granja familiar. En aquesta es dediquen especialment les dones, com ho havien 

fet ja a Madrid, amb la cria d’animals. Per aquest motiu, viuen sempre en zones 

semirurals a les afores de Barcelona (Horta, Sant Andreu, Santa Eulàlia, el 

Guinardó) i també a Cerdanyola, on poden trobar lloguers més assequibles i 

cases més grans adaptades als animals. 

 

En tots aquests anys de formació, Frederica llegeix tot el que troba en la 

immensa biblioteca familiar i comença a escriure. Aquest fet serà cabdal en la 

                                                 
5 F. Montseny, conferència “Acción de la mujer en la paz y la guerra”, cit. A. Rodrigo, “Crònica 
de una vida militant” dins Frederica Montseny, 1905-1994, Barcelona, Institut Català de les 
Dones, 2006, p. 35. 
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decisió familiar d’anar a viure a la ciutat de Barcelona el 1924. Així ho explica el 

pare: 

 

“Yo no tenía derecho a malograr su talento (el de Frederica), encerrándola en una vida 

de verduras, hierbas y conejos. Para la vida tal no hacía falta ni la inteligencia que ella 

tenía ni la instrucción que le habíamos dado” 6.  

 

Frederica comença a escriure a la premsa i a les publicacions llibertàries a partir 

dels setze anys. La seva vocació de periodista i d’escriptora es va afirmant amb 

tenacitat i inclús als inicis superant les crítiques del pare:  

 

“(La pequeña) –explica en les seves memòries Joan Montseny- temía mi crítica y mi 

costumbre de corregir (...) y acabó por ocultarme todas las plumas para que no pusiera 

ni quitara palabra ni coma alguna de sus escritos. Sin embargo, no tardé mucho en 

comprender que mi hija escribía mejor que yo y sus cuartillas pronto pasaron 

directamente a los linotipos. Ahora leo todos sus artículos cuando ya está en venta La 

Revista Blanca. !Qué hermosos son! Lo digo sinceramente: Frederica es mi mejor 

obra”7. 

 

El seu primer relat fou del 1921, quan fa la seva primera narració, Horas  

Trágicas, que recull l’impacte rebut per les lluites socials de Barcelona durant 

els anys de la Primera Guerra Mundial8. El seus primers articles els signa amb el 

pseudònim de Blanca Montsan. No vol que l’associïn amb la seva família. 

Desitja presentar-se de manera independent, sense prejudicis previs dels 

lectors potencials. A partir del 1922 escriu a Nueva Senda, de Madrid, a 

Redención de Alcoi i a Acción Social Obrera de Sant Feliu de Guíxols. I més 

tard, ho fa a Solidaridad Obrera de Barcelona i a La Revista Blanca, la 

publicació familiar. 

 

El protagonisme de Frederica Montseny en la segona època de La Revista 

Blanca, apareguda el 1923, va ser decisiu, amb la responsabilitat de la seva 

                                                 
6 J. Montseny, Mi vida, Barcelona, La Revista Blanca, 1929-1930, vol. III, dins D. Marín, Els 
Montseny Mañé, op. cit. p. 90.  
7 Ibid. 
8 La novel.la va ser publicada a Madrid l’any 1922, dins de la col.lecció “La Novela Roja”. 



 5

aparició i també de diverses seccions i articles amb el seu nom o pseudònims 

diversos. També col·laboraven Teresa Mañé, que tenia al seu càrrec la secció 

“Efemérides del pueblo”, F. Urales, Germinal Esgleas, el futur company de 

Frederica, Max Nettlau, Juan Grave, Sebastián Faure, entre molts altres. La 

majoria eren llibertaris o simpatitzants i per tant, en aquest segon moment, 

existeix un progressiu allunyament dels intel·lectuals no llibertaris. Entre les 

seves causes podem citar en primer lloc, la disminució progressiva del 

compromís i de la rebel·lió juvenil d’aquests amb el passar dels anys i també la 

seva consolidació en el món literari; en segon lloc, la personalitat difícil i 

polèmica dels Montseny no afavoria una relació fluida, en manifestar-se crítics 

davant la influència de la filosofia de Nietzche i del decadentisme del moviment 

modernista present en molts escriptors de l’època.  

 

En aquest anys F. Montseny aborda la temàtica de la emancipació de la dona i 

del feminisme, que serà un dels seus temes recurrents, com per exemple 

l’article “Feminismo y humanismo”, que publica l’1 d’octubre del 19249. Aquí 

planteja la tesi que defensarà al llarg de tota la seva vida, rebuig del feminisme 

i la seva lluita, assimilant-lo a la classe burgesa i al moviment sufragista, i 

oposant l’humanisme i la lluita dels dos sexes per la seva emancipació de 

l’opressió capitalista.  

 

“La cuestión de los sexos está clara (...): Igualdad absoluta en todos los aspectos para 

los dos; independencia para los dos; capacitación para los dos; camino libre, amplio y  

universal para la especie toda. Lo demás es reformismo, relativista, condicional y traidor 

en unos; reaccionario, cerril, intransigente y dañino en otros. 

¿Feminismo? ¡Jamás! ¡Humanismo siempre! Propagar un feminismo es fomentar un 

masculinismo, es crear una lucha inmoral y absurda entre los dos sexos, que ninguna 

ley natural toleraría”10.  

 
                                                 
9 En el mateix sentit els articles publicats també a La Revista Blanca : “El movimiento femenino 
internacional”, 6, 1923; “La falta de idealidad del feminismo”, 13, 1923; “Las conquistas 
sociales de la mujer”, 55, 1925; “La mujer, problema del hombre”, 86, 1926; 89, 93, 94, 97, 
108, 1927.    
10 La Revista Blanca, Barcelona, 33, 1 d’octubre 1924, dins S. Tavera (ed.), Fons la Revista 
Blanca. Federica Montseny i la dona nova (1923-1931), Catarroja-Barcelona, Ed. Afers-Centre 
d’Estudis Històrics Internacionals, 2007, p.53. 
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Frederica Montseny també farà crítica literària a la revista, inaugurant el 1927 

una secció titulada “Libros de Mujeres”.  A partir del 1930, amb el final de la 

Dictadura i la proclamació de la República, els seus escrits canvien de signe i 

tenen com a referent temes més polítics i d’actualitat11.  

 

Fou en l’època de la Dictadura de Primo de Rivera, quan Frederica es dedica a 

escriure amb més intensitat i desenvolupa la seva carrera de publicista i 

d’escriptora. Amb els sindicats confederals clausurats i amb l’existència de 

control i censura de les publicacions llibertàries i anarcosindicalistes, els 

militants anarquistes busquen altres mitjans per fer propaganda llibertària entre 

les noves generacions obreres. Una d’elles serà la publicació de “La Novela 

Ideal”, unes narracions curtes i amenes, gens sospitoses de propagar les idees 

anarquistes i per tant no controlades pel Dictador.  

 

“Los siete años de dictadura fueron un período durante el que toda propaganda oral fue 

suprimida. Las reuniones y los plenos eran clandestinos, y la actuación de los militantes 

confederales y libertarios muy limitada. 

Mi padre, hombre de incesantes iniciativas, buscando la manera de hacer propaganda 

entre los jóvenes. Hasta que tuvo la idea de fundar La Novela Ideal, que tan gran 

acogida tendría entre la juventud. Empezamos con una tirada de diez mil ejemplares 

semanales, al precio de quince céntimos. Pronto pasamos a veinte mil, y más tarde 

llegamos hasta cincuenta mil. En La Novela Ideal se abordaban, en forma novelesca, 

temas antirreligiosos, de propaganda libertaria, a favor del amor libre y contra los 

prejuicios sociales” 12.  

 

La col·lecció de relats de “La Novela Ideal” va tenir un gran èxit de públic, com 

ho demostra el seu tiratge, que oscil·lava entre els 10.000 i els 50.000 

exemplars, el llarg període de durada, tretze anys, i el nombre de títols que van 

ser editats, més de 50013. L’objectiu de la col·lecció és clar i explícit des del 

primer número: la divulgació dels principis llibertaris. En aquest sentit, és vol 

                                                 
11 P. Gabriel fa una relació d’articles de F. Montseny fins el 1939 separant els literaris i filosòfics 
dels polítics. Veure P. Gabriel, Escrits polítics de Federica Monsteny, Barcelona, Centre d’Estudis 
d’Història Contemporània, 1979, p. 315-353. 
12 F. Montseny, Mis primeros cuarenta años, op. cit., p. 42.  
13 El treball de M. Siguan Boehmer, Literatura popular libertaria. Trece años de “La Novela 
Ideal” (1925-1938), Barcelona, Ed. Peninsula, 1981, continua sent imprescindible.  
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transmetre un missatge a les classes populars d’una manera senzilla i didàctica 

utilitzant un relat amè, amb ingredients de “novel·la rosa”, amb històries d’amor 

i sentiments. S’adoptaven els esquemes de la novel·la popular, de sèries i de 

“fulletons” d’evasió, que s’editaven profusament en els mateixos anys, però 

amb una intencionalitat diversa, anant més enllà dels continguts de les sèries 

burgeses consumistes, de les “novel·les roses” i de les pornogràfiques. 

L’originalitat de “La Novela Ideal” rau precisament en la utilització d’una forma 

molt estesa en la literatura popular, el relat curt i el llenguatge senzill, però 

donant-li un fons nou, trencador i revolucionari. 

 

En paraules dels mateixos editors aquesta era la seva intenció: 

 

“LA NOVELA IDEAL será casi el regalo que la pujanza de LA REVISTA BLANCA ofrece a 

sus lectores y público, con el propósito de interesarle, por medio del sentimiento y la 

emoción, en las luchas para instituir una sociedad sin amos ni esclavos, sin gobernantes 

ni gobernados. Advertimos que para redactar novelas tal como nosotros las deseamos, 

interesantes y amenas, se necesita saber escribir y además, haber concebido la 

sociedad apuntada. No queremos novelas rojas, ni modernistas, ni eclécticas. 

Queremos novelas que expongan, bella y claramente, episodios de las vidas luchadoras 

en pos de una sociedad libertaria. No queremos divagaciones literarias que llenen 

páginas y nada digan. Queremos ideas y sentimientos, mezclados con actos heroicos, 

que eleven el espíritu y fortalezcan la acción. No queremos novelas deprimentes ni 

escalofriantes. Queremos novelas optimistas, que llenen de esperanza el alma; limpias y 

serenas, fuertes, con alguna maldición y alguna lágrima” 14.    

 

Hi ha un rebuig de la literatura “roja”, és a dir, de l’escola del realisme 

socialista, de l’art proletari que s’estava fent en aquells moments a la Unió 

Soviètica, després de la revolució proletària triomfant del 1917. La família 

Montseny aposta contràriament per la llibertat artística i creativa, per una 

literatura popular amb un contingut ideològic innovador i revolucionari. Una 

literatura que no fos elitista, dirigida a tots i que fos fàcilment compresa per 

tots els lectors. Es valora Zola, l’escola naturalista i realista com un model 

positiu a imitar, per unir la qualitat literària amb la sensibilitat pels problemes 

                                                 
14 La Revista Blanca, Barcelona, 33, 1 d’octubre 1924.  
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socials. Es rebutja el modernisme per ser decadent i pessimista i també 

l’esteticisme de “l’art per l’art”, excessivament preocupat per la forma i que 

deixa a banda el contingut15.  

 

“La Novela Ideal” es va vendre per tot l’Estat espanyol, però on va tenir una 

acollida més favorable fou a Catalunya. Aquest fet no ens pot sorprendre. 

Catalunya era el centre més important de la CNT, el sindicat anarcosindicalista, 

i on l’anarquisme havia tingut un arrelament més fort16. Els seus afiliats eren el 

seu públic potencial, especialment els joves d’ambdós sexes. La necessitat 

d’educació, de cultura i de conscienciació dels treballadors eren bàsiques pels 

anarquistes. L’emancipació dels treballadors passava per millorar la seva 

preparació, element imprescindible per poder reeixir amb èxit la desitjada 

revolució social. Calia, doncs, potenciar els Ateneus obrers, des de on es 

difonien les idees; millorar l’hàbit de la lectura i crear les biblioteques sindicals i 

també organitzar les escoles racionalistes17.  Els militants anarquistes eren molt 

conscients de les mancances en la formació obrera, amb un alt percentatge 

d’analfabetisme; de la forta influència de l’església, sobretot en les zones rurals 

i del endarreriment  generalitzat en la societat. Les publicacions de la família 

Montseny jugaran un paper fonamental en aquests anys pel seu intent de suplir 

aquestes llacunes. 

 

Els relats de “La Novela Ideal” van ser publicats des de 1925 fins el 1938, a 

l’inici la seva periodicitat era quinzenal però aviat, ja el 1928, va passar a ser 

setmanal. Tan va ser el seu èxit, que la Família va començar la publicació d’una 

altra sèrie mensual de relats una mica més amplis i extensos, aproximadament 

de 64 pàgines, anomenats “la Novela Libre”.  Els autors d’aquestes dues 

                                                 
15 Més informació a X. Díez, El anarquismo individualista en España (1923-1938), Barcelona, 
Virus Ed., 2007. 
16 Sobre la CNT catalana existeixen diversos estudis, veure els més recents d’E.Vega, Entre 
revolució i reforma. La CNT a Catalunya, Lleida, Pagès, 2004; A. Monjo, Militants. Democràcia i 
participació a la CNT als anys trenta, Barcelona, Laertes, 2003.  
17 Sobre aquesta qüestió veure els llibres de F.J.Navarro, Ateneos y grupos ácratas. Vida y 
actividad de las asociaciones anarquistas valencianas durante la Segunda República y la Guerra 
civil, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2002; i de P. Solà, Las escuelas racionalistas en Cataluña 
(1909-1939), Barcelona, Tusquets, 1976 i Els ateneus obrers i la cultura popular a Catalunya 
(1900-1939). L’Ateneu Enciclopèdic Popular, Barcelona, La Magrana, 1978. 
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col·leccions van ser molt variats, periodistes i escriptors àcrates o filoàcrates, 

com Mauro Bajatierra, andalús i líder de la CNT; Solano Palacios, militant i 

participant actiu de la revolució d’Astúries de l’octubre de 1934; Adrian del 

Valle, destacat propagandista i periodista, resident a Cuba, que va utilitzar 

també el pseudònim de “Palmiro de Lidia”. Al costat, hi havien altres autors no 

professionals i menys coneguts, com M. Campuzano, mestre de l’Escola 

Horaciana de San Feliu de Guíxols o la filla del dibuixant Opisso, Regina 

Opisso18. Federico Urales va escriure 99 títols de “La Novela Ideal” i 9 de “La 

Novela Libre”, mentre que Frederica en va fer 43 de primera col·lecció i 9 de la 

segona.  

 

EL MODEL FEMENÍ DE LES NOVEL·LES DE FREDERICA MONTSENY: LA 

DONA MODERNA. 

 

Per analitzar les protagonistes femenines de Frederica Montseny hem escollit 

principalment les novel·les que van crear més polèmica a l’època i que la van 

fer coneguda arreu: “La Victòria” i “El Hijo de Clara”. “La Indomable”, la més 

coneguda, va completar les dues primeres19. En els seus relats breus de “La 

Novela Ideal” es va repetint amb poques variants el model femení creat en 

aquestes. L’autora aborda de manera explícita el tema de la llibertat femenina i 

de la relació entre els sexes. Frederica Montseny presenta un model femení 

molt particular i molt poc freqüent en els anys vint i trenta: el d’una dona 

emancipada, lliure, culta, enèrgica, que treballa i es guanya la vida, i que es 

independent en tots els sentits.  A més, és una dona que lluita per un ideal, que 

té una presència pública i que és un model per les altres. Una dona que trenca 

els esquemes imperants en l’època, on aquesta no tenia una presència en 

l’espai públic, excessivament ocupada en el treball a la fàbrica, a la família i a la 

                                                 
18 M. Siguan, op.cit., p. 44-45. 
19 F. Montseny, La Victoria. Novela en la que se narran los problemas de orden moral que se le 
presentan a una mujer de ideas modernas, Barcelona, Talleres Gráficos Costa, 1925 (2ª edició 
1930) (Biblioteca de La Revista Blanca); El hijo de Clara. Segunda parte de la Victoria, 
Barcelona, Impresos Costa, 1927 (Biblioteca de La Revista Blanca); La Indomable, Barcelona, 
La Revista Blanca, 1928, Colecció “Voluntad” (reedicions 1930 i 1938) i també recentment  
Madrid, Castalia, 1991.  
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cura de la casa i dels fills. En definitiva, un model femení que té molts trets 

autobiogràfics amb la seva autora.  

 

També cal remarcar que aquesta dona moderna és una excepció dins de la 

“Novela Ideal”, malgrat que la col·lecció denuncia a través de personatges 

femenins els defectes i les hipocresies de la societat burgesa. Trobem, per 

exemple, la burgesa o l’aristòcrata falsa, que practica la doble moral, mantenint 

un matrimoni però amb fills que no són del marit (“Los hijos del otro” de R. 

Opisso o “Aristócratas” de A. Del Valle) o la mare soltera que per amagar el fill 

el dissimula com a fillastre o fill de la minyona. També trobem altres models 

femenins que s’emancipen del convencionalismes gràcies a l’amor, com és el 

cas dels protagonistes enamorats, envoltats d’un ambient opressiu i del que 

hauran de fugir per viure el seu amor lliurement (“La voz de la sangre” de V. 

Ballester); la jove camperola regenerada per l’amor d’un militant actiu i 

anarquista; el menys convencional de la jove emancipada i lliure que topa amb 

un militant llibertari masclista i egoista (“Las amapolas” de F. Urales; “Vencer es 

convencer” de F. Orús); o també les limitacions de la jove alienada que no 

s’atreveix a canviar, malgrat que la vida que fa no la satisfà.  

 

Clara Duval és la protagonista de “La Victoria”, novel·la escrita per Frederica 

Montseny el 1925.  Representa una jove de vint-i-tres anys “fuerte, sana, llena 

de ilusiones, de optimismo, de esperanza y de fe ilimitada en el porvenir...”. A 

més a més, és “culta y equilibrada, franca y alegre. Sin coquetería, ligereza, ni 

preocupaciones”20. Viu amb la seva mare, en morir el pare, un metge culte, que 

li va deixar com a única herència “una biblioteca repleta”. La jove ha de 

treballar per viure i ho fa com a professora, conferenciant i escriptora militant. 

Les relacions que té amb els personatges masculins estan plenes de tensions i 

incomprensions, en no acceptar-la com és i el tipus de relació que ella vol 

establir: independent, lliure i autònoma. Mentre que ells desitgen seguir dins els 

cànons establerts per la societat patriarcal: casar-se amb ella, formar una 

família i que tingui cura dels fills, renunciant a la seva carrera. Topa amb 

                                                 
20 F. Montseny, La Victoria, 2ª ed., Barcelona, Talleres Gráficos Costa, 1930, p.11. 
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diversos tipus masculins diferents però en essència representant les mateixes 

idees respecte el paper que deu jugar la dona en la societat: Roberto, un 

treballador militant, que ha patit per aquest motiu la presó i la persecució 

policial; i Fernando, un intel·lectual, un escriptor de moda poc convencional.  

Contràriament, Clara desitja una relació diferent de la que imposa la societat i 

de la que l’ofereixen els seus admiradors: 

 

“Quiero tan sólo que me consideren mujer, o mejor, ser humano, con iguales derechos, 

con los mismos deberes, con idénticas libertades, con paralelas satisfacciones a las de 

todos los seres de esta sociedad y en la futura. (...) Yo quiero el respeto y el 

reconocimiento de mi personalidad. Yo quiero un hombre, no un verdugo ni un vasallo. 

Y he aquí lo que no saben los hombres. Yo quiero un amigo, un camarada, unido a mí 

por la afinidad de caracteres, de amor y de gustos. Yo quiero una compañía y una 

alegría; no un déspota, ni un criado, ni un defensor” 21.   

 

La elecció de Clara és de no renunciar als seus ideals de dona moderna, és a 

dir, de dona independent, per un amor que li ofereix Fernando Oswald, el 

novel·lista compromès, però que té una visió tradicional de les relacions entre 

els sexes, on en comptes d’establir relacions igualitàries amb la seva parella, la 

vol per crear una llar i una família. Davant d’aquesta opció, la protagonista li 

deixa clar la seva intenció: 

 

“Jamás dejaré (...) de ser mujer luchadora, mujer sembradora de ideas y de rebeldías, 

de eternos amor y libertad. Si tu eres tan mezquino para quererme toda para tí, sujeta 

a ti por un lazo matrimonial cualquiera, cumpliendo mi deber en el hogar, pero faltando 

a mi deber de ser humano en la tribuna y en los campos de batalla de la lucha social, 

renuncia a mí, Fernando, pues soy demasiado fuerte, múltiple y activa para entregarme 

a un hombre y no contribuir a la liberación y a la lucha de toda la Humanidad” 22. 

 

El matrimoni burgès és un dels temes abordats a la novel·la, al que la 

protagonista es veu obligada a renunciar, perquè li suposa deixar d’exercir la 

seva professió i la seva activitat pública.  Davant del dilema matrimoni o 

professió prioritza la seva independència i la seva entrega als seus ideals. 
                                                 
21 Ibid, p. 194-195. 
22 Ibid, p. 217. 
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Aquesta independència de les protagonistes femenines de les novel·les de F. 

Montseny és sobretot de caire amorós respecte a l’home, però no hi ha un 

plantejament en cap moment del tema de la llibertat sexual. Aquesta temàtica 

si que va estar present en el llibre “La Garçonne” d’un contemporani seu, el 

francès Victor Margueritte, que va produir un gran escàndol a l’època23. F. 

Montseny va rebutjar aquesta imatge de dona de costums sexuals alliberats, de 

cabells curts i de formes andrògines.  Per ella igualar-se a l’home no volia dir 

imitar a l’altre sexe. “La libertad, la igualdad y el derecho no están en los 

pantalones ni en las cabezas peladas”24. F. Montseny defensa l’amor lliure, però 

no la llibertat sexual, una perspectiva diferent de la dels  anarquistes 

individualistes francesos, E. Armand i Han Ryner, en rebutjar la seva defensa de 

la promiscuïtat amorosa, com un forma de tirania sexual desigual.  És partidaria 

d’un amor lliure de regulacions morals i institucionals, d’un amor fora de les 

convencions socials, regit per la única i exclusiva voluntat dels seus 

protagonistes.   

 

La victòria final de la protagonista femenina de la novel·la de F. Montseny és 

optar per una vida digne i independent respecte a l’home, seguint els seus 

ideals, sense un amor que li demana la renúncia a la seva personalitat. La seva 

emancipació és la victòria respecte una societat patriarcal, que poques sortides 

deixava a la dona en aquells anys fora de la tradicional submissió a l’home.  

“Soy demasiado libre y demasiado digna para esta vida esclava y vil de 

ahora”25. La protagonista té la lucidesa de donar-se compte de ser una 

avençada a l’època, d’estar a l’avantguarda de les dones del seu temps. 

 

El tema de la maternitat també és tractat a la novel·la. Per l’autora, la dona 

moderna encara que renunciï al matrimoni no ho ha de fer als fills. Aquests són 

                                                 
23 La novel.la de V. Margueritte (1866-1942) fou publicada el 1922 i va causar tant escàndol que 
li fou retirada la Legió d’Honor francesa al seu autor. Més informació a P. De Villepin, Víctor 
Margueritte. La vie scandaleuse de l’auteur de La Garçonne, Paris, 1991. 
24 F. Montseny, “La mujer nueva”, La Revista Blanca, Barcelona, 72, 15 de maig de 1926, dins 
S. Tavera (ed.), Fons La Revista Blanca. Federica Montseny i la dona nova (1923-1931), 
Catarroja-Barcelona, Afers-Universitat de Barcelona, 2007, p.75.  
25 Ibid, p. 220. 
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“el más elevado y nobilísimo deber de la vida (de las mujeres)”26. Tanmateix, la 

seva vida no es pot reduir ni limitar a la funció reproductora. En cap moment 

pot deixar de banda el seu talent ni les seves qualitats per una opció 

exclusivament centrada en la maternitat i en la llar. El més trencador dels 

personatges femenins de F. Montseny és aquesta concepció de la maternitat 

fora del matrimoni burgès. Moltes de les seves protagonistes són mares 

solteres. També ho serà Clara Duval, que en la novel·la El Hijo de Clara, la 

segona part de La Victoria, escrit dos anys després, en el 1927, apareix amb el 

seu fill, Nardo, fruit d’una relació amorosa passada. El fill viu una situació 

paral·lela a la de la mare en el moment que busca una companya per compartir 

la seva vida. Hi ha moltes possibles candidates, però Nardo cerca quelcom que 

no troba, un amor igualitari que no l’esclavitzi, una relació que l’alliberi i li doni 

serenitat. Aquí l’autora aplica, sense prejudicis feministes, al personatge masculí 

del fill les mateixes limitacions que trobava per Clara en la seva elecció de 

parella. 

 

En definitiva, el model de dona que mostra la Montseny en les seves novel·les 

és el d’una dona moderna, independent, autònoma i lliure. Una dona amb una 

gran personalitat, que no li cal imitar a l’home ni en el vestir ni en la imatge 

andrògina ni tampoc vol la llibertat sexual. En les seves paraules: 

 

“Una mujermujer, no mujerhombre ni mujerhembra. Una mujermujer, no criatura sin 

personalidad ni sexo. Una mujer orgullosa y segura de sí misma, con plena conciencia 

de que en ella están los destinos y el porvenir de la raza humana. Una mujer creadora 

de hombres y no imitadora; (...) que posea una individualidad fuerte y propia, una gran 

fuerza moral (...) Una mujer que viva su vida de mujer, de amante y de madre con 

plena seguridad y con plena conciencia; que sepa ser ella siempre, con sello 

inconfundible, con vigorosa vida intelectual y libre, pletórica de energías morales, de 

armonía física” 27. 

  

La difusió d’aquestes novel·les amb idees tan avençades sobre la dona i sobre 

les relacions de gènere va xocar amb els estereotips patriarcals dominants als 
                                                 
26 F. Montseny, La Victoria, op. cit.  
27 F. Montseny, “La mujer nueva”, cit. p. 76. 
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anys trenta28, provocant una llarga sèrie de polèmiques en la premsa llibertària 

i burgesa a nivell nacional i internacional. Frederica Montseny va respondre a 

les crítiques des de les pàgines de La Revista Blanca, amb tres articles titulats 

“En defensa de Clara” 29.  Més endavant, van sortir altres que feien referència a 

les crítiques rebudes per la segona novel·la “El hijo de Clara” 30. 

 

Els lectors masculins no comprenen com la protagonista, una apassionada de la 

vida, pugui rebutjar l’amor. Tampoc que l’amor pugui estar sotmès a regles 

fixes de la pròpia voluntat.  D’altra banda, la protagonista no es valorada com 

una dona extraordinària sinó tot el contrari, qualificada de personalitat 

patològica, malalta d’orgull i de vanitat; fanàtica i demagògica, en arribar a 

l’extrem de negar la vida. L’autora respon les crítiques tractant d’explicar-les en 

el seu context, en xocar amb la moral dominant i també amb els prejudicis de 

la masculinitat, que surten independentment de la ideologia del lector.  Per a 

ella, els homes no poden acceptar que la protagonista els hi digui: “Mi vida es 

mía (...), me pertenece a mí; soy yo quien ha de disponer de sí misma, quién 

ha de vivir en sí misma” 31. Els homes no entenen el sacrifici de Clara de 

renunciar a la seva feminitat. La protagonista és una avençada al seu temps i 

demana per ella mateixa i pel seu sexe una sèrie de drets poc acceptables pels 

homes dels anys trenta.   

 

A la polèmica també es van unir veus de dones, la majoria militants llibertàries i 

escriptores de la col·lecció “La Novela Ideal”, les que significativament van 

sortir en defensa d’aquest personatge femení.  Per Isabel Hortensia Pereyra, 

una activista llibertària i feminista andalusa, una de les qualitats de “La Victoria” 

era la seva gran originalitat. Clara, la seva protagonista, és una dona que no se 

sembla a cap altra, amb una integritat admirable i que l’únic que demana és 

                                                 
28 M. Nash, Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra civil, Madrid, Taurus, 1999; I. Morant 
(dir.), Historia de las mujeres en España y América Latina, Madrid, Cátedra, 2006, vol. III i IV. 
29 F. Montseny, “En defensa de Clara”, La Revista Blanca, 45, 1 d’abril de 1925; II, 47, 1 de 
maig de 1925; III, 48, 15 de maig 1925 dins S. Tavera, Fons de La Revista Blanca, op.cit. 
30 F.Montseny, “Alrededor de “El hijo de Clara”, La Revista Blanca, 112, 15 de gener de 1928; 
També en el número 115 i 122 del 1928 responia a les crítiques. 
31 F. Montseny, Pròleg a la segona edició de La Victoria, Barcelona, La Revista Blanca, 1930, p. 
7. 
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“libertad sin límites, igualdad en todos los terrenos” 32.  Per la mestra 

racionalista aragonesa Antònia Maymón, autora també de diversos relats de la 

col·lecció La Novela Ideal, la novel·la té un “valor innegable” en una societat 

que ha convertit a la dona en una esclava i en un ser inferior. La Victoria és –

per a ella- un “símbol d’emancipació femenina” 33.   

 

Maria Ferrer, col·laboradora de “La Revista Blanca”, intervé per remarcar les 

grans qualitats que té la novel·la de la Montseny: “original”, “valiente” i també 

“revolucionaria”.  Segons ella, fa tornar la confiança en si mateixes a les dones. 

Encara que pugui tenir alguns defectes formals, és en el seu contingut on 

resideix el seu valor. El seu fons és “sencillamente magistral”. Clara és un 

“símbolo del porvenir, una figura futurista” 34. Una altra veu femenina que va 

intervenir també fou la militant cenetista i també escriptora de la col·lecció, 

Joaquina Colomer. Per a ella, Clara és una “mujer culta y digna de sí misma”. 

La seva dignitat s’ha confós amb orgull, pels crítics masculins. Fins el moment, 

els personatges femenins havien estat presentats en les novel·les com “lindas 

figurillas de celuloide”. A partir de La Victoria, amb la figura de Clara tant “noble 

y decidida”, és produeix un trencament. Per a Colomer cal prendre al 

personatge  com a model per a totes les dones, fins que arribarà el dia –declara 

profètica- en el que “todas seremos Claras” 35. 

 

CONCLUSIONS 

 
                                                 
32 I. Hortensia Pereyra, “En defensa de Clara. Mi humilde opinión”, La Revista Blanca, 51, 1 juliol 
1925, dins S. Tavera, Fons de la Revista Blanca, op.cit. p. 155. I.H. Pereyra era l’autora de 
l’opuscel “Mujeres: ¡Rebelaos!”, s.d., i amb el seu company, Salvador Cordón “La familia 
política”, Malaga, s.d. 
33 A. Maymón, “En defensa de Clara”, La Revista Blanca, 53, 1 d’agost 1925, dins S. Tavera, p. 
158. Maymón (Aragó, 1881-Múrcia, 1959) va treballar a les escoles racionalistes de S. Feliu de 
Guíxols, Elda, Alcoi i Beniaján i col.laborà asiduament a la premsa llibertària. Autora dels 
següents títols de la “Novela Ideal”: El hijo del camino (nº 237), Madre  (nº 14) i La perla (nº 
59).  
34 M. Ferrer, “En defensa de Clara”, La Revista Blanca, 56, 15 de setembre 1925, dins S. Tavera, 
p. 160. 
35 J. Colomer, “En defensa de Clara”, La Revista Blanca, 60, 15 de noviembre 1925, dins S. 
Tavera, p. 162. Colomer va escriure Flora (La Novela Ideal, nº 73) i és definida com “una joven 
de 17 años, muy inteligente y culta, que ahora comienza”,  La Revista Blanca, 1 de novembre 
de 1927, dins M. Siguan, op. cit., p. 44. 
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F. Montseny es dóna a conèixer i es consolida com a escriptora durant els anys 

vint. No va deixar mai d’escriure però després, amb la República i la Guerra 

civil, la seva ocupació principal va ser la política i la propaganda. Durant l’etapa 

de l’exili va continuar escrivint però ja no va fer novel·les, sinó sobretot recollir 

les seves memòries i els seus records.  Frederica és una escriptora que destaca 

en l’àmbit de la literatura popular dels anys vint i trenta per la rotunda 

modernitat i compromís de les seves novel·les. No es tracta de valorar aquí la 

seva qualitat literària, sinó de destacar la seva personalitat extraordinària i el 

seu discurs trencador de gènere.  

 

Poques són les dones que als anys vint es dediquessin professionalment a  

l’escriptura. Aquest fet representava un salt important en el paper que fins el 

moment havia tingut la dona.  F. Montseny viu de l’escriptura, del periodisme i 

de la narrativa i a més té un fort compromís polític i social amb el moment 

històric que li va tocar viure, especialment a partir de la República i de la 

Guerra civil, arribant a ocupar el càrrec més important que mai havia ocupat 

fins el moment una dona: el del Ministeri de Sanitat i d’Assistència Social, el 

novembre del 1936.   

 

L’autora preconitza en les seves novel·les una dona moderna, que té una 

professió que la satisfà, la dedicació a la qual li fa difícilment compatible amb el 

destí de la majoria de dones del moment: matrimoni i la cura dels fills. F. 

Montseny, com les escriptores coetànies Aurora Bertrana i M. Teresa Vernet, 

planteja com a tema prioritari la necessària emancipació de la dona de la seva 

tradicional submissió.  

 

El més trencador de la Montseny és el plantejament de la llibertat individual i de 

l’amor lliure, sense convencionalismes, que li porta a rebutjar el matrimoni 

burgès, però no la maternitat. Per aquests motiu, moltes protagonistes de les 

seves novel·les són mares solteres. La forma de viure de les protagonistes 

femenines topa amb les convencions de la societat burgesa i tot sovint també 

amb els dels propis companys de lluita i d’ideals. Aquests prefereixen models de 
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dona més tradicionals en el moment d’establir relacions amoroses i de parella.  

Per aquest motiu, les relacions entre els sexes no són fàcils en els seus relats i 

la seva dona moderna no acaba d’encaixar ni amb la societat burgesa del 

moment ni tampoc amb els propis companys masculins. Les protagonistes són 

dones emancipades, lliures, poc convencionals, com ho va ser la seva autora: 

militant anarquista en una organització majoritàriament masculina; escriptora i 

periodista polèmica pels seus continguts revolucionaris; oradora extraordinària 

amb una força difícil de superar i mare de tres fills dins d’una unió lliure.  En 

definitiva, Frederica Montseny fou una dona lluitadora, moderna i excepcional.  
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