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Lluïsa Orriols retrata la vida
de la dona geltrunenca al segle XV
L’Ajuntament ha editat aquest estudi que es presenta avui

Contrapunt

Una altra ‘Agnès
de la Geltrú’

Agnès de la Geltrú és una
proposta d’El Trípode Grup
de Teatre, que s’estrena
avui, coincidint amb la pre-
sentació del llibre de M.
Lluïsa Orriols. La represen-
tació tindrà lloc a dos quarts
de vuit del vespre, al Cas-
tell de la Geltrú.

Isabel Laso és l’autora i
la directora d’aquesta obra,
que defineix com una visió
lliure de les relacions so-
cials que tenien lloc a la
vora de l’any 1480. Laso
s’inspira, d’altra banda, en
les figures dels joglars i tro-
badors que portaven les
notícies a la gent dels po-
bles i en els gèneres litera-
ris que van crear, el romanç
o la cançó de gesta, per es-
criure aquest drama.  L’au-
tora avisa, però, que tots
els fets i personatges que
apareixen són ficticis, ex-
cepte el de la protagonis-
ta, Agnès Serra, que ha
construït des de la lliber-
tat absoluta però basant-
se en les dades del llibre de
la historiadora vilanovina
Maria Lluïsa Orriols.

El repartiment d’Agnès de
la Geltrú és format per
Xavier Lorenzo, Albert
López Soler, Tajín Villagó-
mez i Elena Carrasco.

Redacció

M. Lluïsa Orriols, historia-
dora i medievalista, va guanyar
el Premi de Gènere convocat
per l’Ajuntament de Vilanova i
la Geltrú l’any 2001,  amb l’es-
tudi Aproximació a la dona gel-
trunenca del segle XV. Ara, dos
anys després, i també en el marc
de les activitats al voltant del
Dia de la Dona, es presenta el
llibre, editat dins la col·lecció
Edicions de l’Ateneu. L’acte tin-
drà lloc a dos quarts de set de la
tarda, a la Casa Olivella, i la
presentació anirà a càrrec de
Núria Jornet i Benito.

En el seu treball, Orriols ha
resseguit les notícies sobre
Agnès Serra a l’Arxiu Parro-
quial de Santa Maria de la
Geltrú. A partir d’aquest fons,
ha pogut recompondre uns 50
anys d’aquesta dona que devia
néixer cap a l’any 1435 i va
morir més enllà del 1508. De
fet, aquesta última dada és l’únic
afegit sobre el text guanyador
de l’estudi i l’única dada loca-
litzada posteriorment, a les
Corts de Batlle de l’Arxiu His-
tòric Comarcal, durant una con-
sulta professional.

Però, lluny de voler ser la
biografia d’una dona geltrunen-
ca, l’estudi de M. Lluïsa Orriols
s’inscriu en un corrent de la

història que està prenent for-
ça en els últims anys i que
busca fer la història de la vida
quotidiana. És una tasca difí-
cil, perquè es treballa amb
documentació esparça i no
específica, de la qual se’n van
extraient les dades i detalls que
permeten fer aquest retrat del
que devia ser, en aquest cas, la
vida de les dones a la baixa edat
mitjana. A través d’Agnès Ser-

ra, doncs, el text descriu la vida
de les nenes, les opcions de fu-
tur de les noies, els matrimonis,
la vida matrimonial o la situació
de viudetat de les dones de la
Geltrú.

En aquest cas, Orriols ha tre-
ballat especialment sobre els ca-
pítols matrimonials de la Geltrú,
però també ha extret dades d’al-
tres documents notarials i co-
mercials o, per exemple, de les

convocatòries d’encants, que
permeten veure quin tipus d’ob-
jectes hi havia a les cases. Des-
prés de traduir i transcriure
en una feina de formiga, el
gran goig és quan, en moments
determinats, pots reconstruir
la vida quotidiana. Amb aquest
mateix concepte de la història,
Orriols va publicar, el 1987, la
seva tesi de grau, sobre Aspec-
tes de la Geltrú al segle XV.|

El llibre d’Orriols descriu la vida femenina a la Geltrú de la baixa edat mitjana FÈLIX

Redacció

El programa del Dia de la
Dona inclou, demà dissabte, una
proposta nova: la I Mostra Dona
i Creació que, amb el subtítol
L’art des d’una altra mirada,
vol fer visible la presència fe-
menina en el món de la crea-
ció. Sembla que l’art no té
sexe, diu Teresa Llorens, regi-
dora de Cultura, però hi ha una
discriminació reflex del pa-
per ocult que sempre ha tin-
gut la dona. Una dada avala
l’afirmació de Llorens, només
un 9% de l’obra que s’exposa
als museus del món són creaci-
ons femenines.

La nòmina de la Mostra re-
cull una seixantena de creado-
res, des de noms reconeguts in-
ternacionalment com Leonora
Milà, fins a les alumnes de l’Es-
cola Municipal d’Art i Disseny
o de l’institut Dolors Mallafrè.
S’ha volgut també que la Mos-
tra sigui àmplia pel que fa a les
disciplines que segueixen: mú-
sica, pintura, gravat, fotografia,
literatura o, fins i tot, cuina.

Bona part de les participants
ensenyaran demà dissabte el seu
treball en la vintena d’estands
que hi haurà a la plaça de la
Vila. En altres casos, la seva
obra es mostrarà testimonial-

ment en vitrines. La mostra de
cuina s’instal·larà al Foment Vi-
lanoví.

A més, durant tot el dia hi
haurà diverses activitats que
refermerà l’objectiu de la Mos-
tra: una projecció de diapositi-
ves de Toinette, a quarts d’onze
del matí; una conferència d’El-
sa Plaza i Elina Noranti, a quarts
d’una del migdia seguida d’un
vermut col·loqui; la projecció
d’Una Frida d’Asaco, a les qua-
tre de la tarda; la bunyolada
amb Remei Ribas, l’àvia Re-
mei, a les sis de la tarda; la
xerrada del promotor musical
Joan Deltell sobre Dona, músi-

La Mostra Dona i Creació
reuneix 60 propostes

ca i creació, a tres quarts de set
de la tarda, són només alguna de
les accions que es portaran a
terme durant tota la jornada.

La dissenyadora Roser Mar-

cer inaugurarà la Mostra, a les
dotze del migdia, mentre que la
cloenda anirà a càrrec de l’al-
calde, Sixte Moral, cap a quarts
de vuit del vespre.|

La regidora, amb les coorganitzadores de la Mostra DIARI


