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Dolors Monserdà i Vidal  
(Barcelona, 10 de juliol de 1845 - 31 de març de 1919)  
Fou una escriptora catalana. Signava normalment Dolors 
Monserdà de Macià. Era germana del pintor Enric Monserdà i 
Vidal (1850-1926) i la seva filla va estar casada amb l'arquitecte 
modernista Josep Puig i Cadafalch. 

Biografia 

Nascuda a una família burgesa, filla de Beatriu Vidal i de Josep 
Monserdà, relligador de llibres, Dolors va ser de les primeres 
alumnes de Madame de Saint Paul, la primera professora 
diplomada en francès que es va establir a Barcelona. El pare tenia 
botiga, i sovint feia tertúlia a la rebotiga amb contertulians tan 
coneguts com Josep Anselm Clavé, Milà i Fontanals, Frederic 
Soler o Narcís Monturiol, entre d'altres. El 23 de juny de 1858 
coneixeria al que seria el seu marit, Eusebi Macià, fill d'una família 
d'argenters i amb qui tindria quatre fills, Eusebi, mort sent nadó, 
Angelina, Dolors i Encarnació, morta als cinc anys.  

L'escriptora 

Es dona a conèixer com a articulista escrivint en castellà fins 
al 1875, i a partir de llavors en català. Participà assíduament 
als Jocs Florals, on fou premiada el 1878, el 1882 i el 1891. Va ser 
la primera dona a presidir uns Jocs Florals, el 1909.  

La seva primera novel·la va ser La Montserrat (1893) arribant al cim 
de la seva obra amb La fabricanta (1904), una novel·la de 15 
capítols que ressegueix la progressió social ascendent de 
l'Antonieta gràcies a la seva intel·ligència i del seu esforç. La seva 
progressió va des del seu pis a la Ciutat Vella fins a l'Eixample, on 
s'instal·lava la burgesia barcelonina de l'època. Al llarg de la 
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novel·la Monserdà retrata els costums de la societat de la ciutat al 
seu temps. 

També escrigué els llibres Estudi feminista. Orientacions per a la 
dona catalana (1909) i Tasques socials (1916), entre d'altres. 

Monserdà també va col·laborar a la premsa, primer encarregant-se 
del suplement Modas y Labors del Diari Català i posteriorment a La 
Renaixença, on va escriure, entre d'altres, articles com: "La veritat 
sobre l'Exposició Universal", "Les senyores i el lliurecanvi" (1888), 
"Les víctimes del treball" (1882) o "Lo restabliment del divorci a 
França" (1884). Així mateix va participar a La veu de Catalunya, o 
les revistes: Ofrena, La Gramalla, Or y Grana i Feminal.  

L'activista 

Una de les seves amistats més influents va ser la també 
escriptora Maria Josepa Massanés, sobre la vida de la qual en 
publicà una biografia. Fou una impulsora d'obres de caràcter social i 
feminista, al costat de Carme Karr i Alfonsetti. Considerava que el 
paper de la dona burgesa era protegir, mitjançant l'actuació 
personal i la de centres adequats, la dona treballadora, tant per 
motius humanitaris i moralitzadors com, especialment, per evitar la 
radicalització de les seves postures. Destaquen d'aquesta època els 
articles sobre la participació femenina a la Setmana Tràgica. 

L'any 1910 va crear el Patronat per a l'Obrera de l'Agulla, un intent 
per donar millor vida a les cosidores, un dels sectors laborals més 
deprimits de l'època oferint una sèrie de serveis com: borsa de 
treball, assistència mèdica gratuïta o fils i roba a preu de fàbrica. 
Aquesta feina la complementava la Lliga de Compradores, que 
s'encarregava de sensibilitzar totes les dones perquè no compressin 
en establiments que s'abastien amb productes de l'explotació (amb 
publicació de llistes blanques inclosa). Dolors ho va explicar en 
conferències i més endavant amb la seva novel·la María 
Glòria (1917).  

Llegat 

Dolors Monserdà té un jardí amb el seu nom a Sabadell des del 
1995. Una escola pública de Sarrià (Barcelona) porta el seu nom. Al 
barri de Sarrià de Barcelona hi ha un carrer amb el seu nom. 

(Extret de la Viquipèdia) 
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El 1909 va ser el primer cop que una dona va ser presidenta dels 

Jocs Florals (Dolors Monserdà), amb un discurs empeltat de 

reivindicació feminista. Podeu llegir-lo clicant l’enllaç: 

http://www.lindin.cat/2011/02/02/dolors-monserda-primera-escriptora-feminista/ 

Manuscrit inèdit d’un poema de Dolors Monserdà: 

https://www.raco.cat/index.php/SessioEstudisMataronins/article/viewFile/11343

0/141224 

Dolors Monserdà i el feminisme 

http://www.lindin.cat/imatges/carles_lindin_dolors_monserda.pdf 

LO RETORN 
La tartana s'és vinguda, 
los infants ja hi salten dins. 
¡Adéu siau, esplais alegres 
dels clars dies de l'estiu! 
D'aquell aplec de belleses, 
avui, no en resta altre encís 
que els pilots de fulles seques 
que el vent passant fa cruixir. 
La verdor de camps i vinyes 
poc a poc s'ha esgrogueït; 
i les flors ja no hi gallegen 
per les vores dels camins. 
Ja no es veu penjar dels arbres 
lo fruit ros i el flonjo niu; 
sols dins son pelló de punxes, 
la castanya hi branda humil. 
Per entre boires polsoses 
resten planures i cims; 
i el poblet i la parròquia 
s'esfumen sota un cel gris. 
Tot s'esborra; tot s'allunya; 
tan sols, entre mig dels pins, 
s'esguarden les parets blanques 
de l'ermita del Sant Crist. 
Del Sant Crist que tantes voltes 
he pregat per los qui estim... 
que al braç de la jove mare 
m'hi deixa veure un nou fill.  
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