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Dídac Ramírez, rector de la Universitat 
de Barcelona.

Benvingudes i benvinguts a aquest acte de reconeixement 
de Victòria Sau. L’aula magna de la Universitat de Barcelona 
té el goig d’acollir aquest acte merescut que han organitzat 
i en què participen la Generalitat de Catalunya mitjançant 
l’Institut Català de les Dones, l’Ajuntament de Barcelona, el 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i la Universitat de 
Barcelona.

M’acompanyen a la mesa presidencial el doctor Josep Vi-
lajoana, degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya; 
la doctora Francina Vila, regidora de Dona i Drets Civils de 
l’Ajuntament de Barcelona; la doctora Montserrat Gatell, pre-
sidenta de l’Institut Català de les Dones, de la Generalitat de 
Catalunya, i el doctor Josep Batista, degà de la Facultat de 
Psicologia de la Universitat de Barcelona. 
Insisteixo en la presentació dels membres de la mesa i en la 
benvinguda reiterada a tots vostès a aquest acte.
Té la paraula el doctor Josep Batista, degà de la Facultat de 
Psicologia de la Universitat de Barcelona.
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Josep Batista, degà de la Facultat 
de Psicologia de la Universitat de 
Barcelona.

Com a degà de la Facultat de Psicologia, per a mi és un gran 
honor ser aquí, en aquest homenatge emotiu a la professora 
Victòria Sau, professora i companya de la Facultat i compa-
nya de vivències durant una bona temporada. 
Diré dues o tres paraules relatives a la seva estada a la Fa-
cultat com a professora i companya.
La primera cosa que vull dir és que no sé si en va ser prota-
gonista, però sí que és cert que va tenir molt protagonisme 
en el desenvolupament de la Facultat. Probablement, va viure 
la transició o transformació de la Facultat de Psicologia de la 
Universitat de Barcelona, primerament, respecte a la discipli-
na de la Facultat, que estava situada dintre de la filosofia, la 
filosofia i les ciències de l’educació. Allà hi havia la secció de 
psicologia. Ella va viure la transformació de la Facultat en el 
vessant que actualment està inclòs en el món de les ciènci-
es de la salut. Després va ser partícip de la transformació o 
canvi d’un àmbit en el qual ella es va desenvolupar i que era 
la psicologia diferencial. En aquest àmbit, que va ser recone-
gut com a assignatura, ella s’hi va estar molt de temps i va 
desenvolupar la seva forma d’entendre la societat canviant, 
el paper de la dona activa i del feminisme d’aquells anys.

Probablement, si avui li preguntéssim, com fa quatre dies li 
ho van preguntar, si el feminisme té sentit en l’actualitat, de 
segur que la resposta que donaria és que sí, que molt. I a 
més, diria que és molt important de tenir-lo present, i de se-
gur que diria que hi ha moltes coses per fer. Una de les seves 
afirmacions, si les recordem, és que el desenvolupament del 
feminisme es dóna en tres fases. En la primera fase, ella deia 
que les dones havien de descriure quina era la feina que fe-
ien als homes. En la segona fase les dones van agafar un pa-
per molt reivindicatiu en el sentit que van reclamar una sèrie 
de drets: el dret al vot, el dret a l’educació, el dret al treball, el 
dret a l’avortament..., uns drets que encara no s’han assolit 
i alguns dels quals encara són damunt la taula i tenen molta 
importància en les noves lleis del Ministerio. Però potser és 
més important la tercera fase, que havia de ser la definitiva. 
Era una transformació de la realitat, una transformació de la 
realitat social respecte a la qual ella demanava aconseguir 
una igualtat real. Aquesta és una fase en què queden moltes 

coses per treballar.

Conferència de Mary Nash. 

Sabers, pensament i reconeixement: la figura de Victòria Sau 
Mary Nash, catedràtica d’història contemporània, Universitat 
de Barcelona

Victòria Sau va néixer l’any 1930, un any abans de la implanta-
ció del sufragi femení en la Segona República, un règim demo-
cràtic que va impulsar els drets de ciutadania i reformes políti-
ques basades en el principi de la igualtat de gènere. Escriptora, 
psicòloga, historiadora, professora universitària i pionera en el 
pensament crític feminista, Victòria Sau és, sens dubte, un re-
ferent en la cultura catalana i en el feminisme. Aquest acte és 
un homenatge merescut a la seva figura, durant llarg temps 
poc reconeguda fora del món del feminisme. 
Malgrat la presència excepcional de la representació de dues 
dones (Santa Teresa de Jesús i la reina Isabel II (1842))- i la 
menció de la doctora en lleis Juliana Morell (1608), el noble 
escenari universitari del paranimf i l’aula magna no estan 
gaire acostumats al reconeixement de les seves professores 
o de les notables contribucions acadèmiques i científiques 
de les dones. El 2010 vam celebrar un segle escàs de pre-
sència oficial de les dones a la universitat, on van tenir una 
presència marginal fins a la dècada dels seixanta del se-
gle passat. Aquesta exclusió va impedir, durant força temps, 
la formació de les dones en els coneixements científics. La 
dècada de 1920, una dona amb molt de talent fou exclosa 
dels estudis de grec, llatí i filosofia de la Universitat de Cam-
bridge. Es tracta de l’eminent escriptora Virginia Wolf. Una 
dècada més tard, a París, una altra dona molt capacitada, 
la filòsofa Simone de Beauvoir, no va poder cursar estudis a 
l’École Normale Supérieure, una institució encara reservada 
als homes. Aquestes dues figures excepcionals formen part, 
avui, de la genealogia feminista de pensadores que van fer 
possible el reconeixement de les dones com a subjectes de 
coneixement i de drets. Durant moltes dècades les dones 
que pretenien fer una carrera com a investigadores o profes-
sores universitàries topaven amb els prejudicis d’una cultura 
acadèmica masculina. 
Amb la proximitat del paranimf a l’altra banda del passadís 
on avui fem aquest acte de reconeixement de la figura de la 
professora Victòria Sau, ella, segurament, se sentiria acom-
panyada de la memòria d’un gran esdeveniment històric de 
la presència del feminisme català entre aquests murs: les 
Primeres Jornades Catalanes de la Dona, que van tenir lloc 
el maig de 1976 i que reuniren unes quatre mil dones, pre-
cisament, en aquest paranimf de la Universitat de Barcelona. 
Van ser una de les trobades fundacionals del feminisme de la 
Transició, moviment en què Victòria Sau es va integrar de ple. 
Filla de l’època d’obscurantisme de la dictadura franquista, 
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tota la seva trajectòria és una mostra de valentia, compromís 
i dedicació a promoure el que ella anomenava revolució fe-
minista. Com a jove, acabada de casar l’any 1954, les lleis 
franquistes la van obligar a abandonar el seu lloc de feina 
a l’Instituto Nacional de Previsión. Entre més dificultats, no 
va aconseguir l’accés als estudis superiors durant diverses 
dècades. No va poder cursar la carrera de psicologia fins al 
principi dels anys setanta del segle passat, ja de gran, com a 
estudiant de quaranta anys. 
Inconformista sempre, havia adquirit, molt abans, un gran 
bagatge de coneixement crític. Com a tota pionera, la solitud 
li va determinar la trajectòria vital i intel·lectual. En una entre-
vista que li vaig fer l’any 2005 Victòria Sau afirmava que era 
«una solitària. Ho he estat i encara ho sóc. Malgrat que he 
fet contacte amb la gent, etc., en el fons sóc la persona més 
solitària que hi ha, em penso. Sí, solitària, totalment solitària».
Òrfena dels referents feministes i igualitaris de les dones de la 
Segona República i de la Guerra Civil, li mancava una genea-
logia durant la dictadura franquista. Malgrat el seu aïllament, 
la seva inquietud intel·lectual, dedicació i visió crítica del seu 
entorn li va permetre de formar-se tota sola la seva formació 
feminista. Els anys seixanta del segle passat, el llibre de Simo-
ne de Beauvoir El segon sexe fou una font d’inspiració, però 
es va identificar encara més amb l’obra de Betty Friedan El 
malestar sense nom. Ella explica com la va influenciar en el 
seu procés d’identitat com a feminista i com li va il·luminar la 
seva ruta de vida intel·lectual i vital: «Doncs aleshores això ho 
veia tan palès, tan clar, tan clar, tan clar, que em va obrir els 
ulls moltíssim. Era haver descobert la veritat, en una paraula. 
I en haver descobert la veritat, a mi em donava una alegria, 
una llibertat interior» (entrevista 2005). A partir d’aquí la seva 
dinàmica d’apoderament intel·lectual i feminista va continuar 
com a procés individual al llarg dels anys.

Cal afegir un altre element a aquesta presentació que Victòria 
Sau feia d’ella mateixa com a solitària: la de pionera que va 
patir la incomprensió respecte al seu pensament crític fe-
minista a les aules universitàries. La dècada de 1970, quan 
ella va entrar, finalment, a la universitat, hi havia un gran 

desconeixement de la centralitat de les dones com a sub-
jectes històrics, atès que prevalia una visió androcèntrica en 
totes les disciplines acadèmiques. Aleshores tot just emer-
gien els estudis de les dones i del feminisme acadèmic. La 
creativitat científica derivada del qüestionament dels règims 
de coneixement establerts i la capacitat per a desenvolupar 
esquemes interpretatius alternatius requereixen una sòlida 
formació acadèmica, recursos per a la recerca, dedicació 
professional i l’estímul d’un ambient sociocultural crític pel 
que fa al cànon científic dominant. La reflexió crítica dels 
paradigmes establerts en la interpretació de les relacions 
de poder del gènere representava una transgressió, perquè 
desafiava els coneixements científics establerts en aquell 
moment, tasca que Victòria Sau va emprendre i va mantenir 
d’una manera sistemàtica al llarg de la seva vida acadèmica 
fins al seu traspàs, l’any 2013.
Malgrat totes les dificultats, Victòria Sau va contribuir d’una 
manera clara a una reflexió crítica sobre els paradigmes que 
hi havia respecte les dónes. La seva teoria feminista va re-
presentar un avenç notable, perquè va repensar el significat 
de la història atenent la prevalença del patriarcat, que anul-
la i margina les dones. Va topar amb la incomprensió del 
món acadèmic pel que fa a les seves publicacions i les seves 
propostes de recerca. Així, en vista del reconeixement tardà 
de la seva figura, aquest acte de reconeixement acadèmic 
encara adquireix més força.

El seu compromís feminista va generar més de vint llibres i 
nombroses publicacions que proporcionen unes altres claus 
explicatives de la supeditació tradicional o actual de les do-
nes. El seu coneixement innovador desenvolupat en aquestes 
obres l’ha convertida en una de les figures més rellevants del 
feminisme com a pensadora lúcida, crítica i innovadora.
En un moment de manca de treballs sobre les dones i el 
feminisme, Victòria Sau va generar una mirada interdiscipli-
nària basada en la teoria feminista, l’antropologia, la història 
i la psicologia en diferents obres, en les quals ha formulat 
la seva visió del funcionament del patriarcat. L’any 1975 va 
publicar el llarg llibre Manifiesto para la liberación de la mujer 
(Barcelona, Editorial Bruguera), que commemorava l’any in-
ternacional de la dona, el 1975. Pionera, el va publicar abans 
que l’any següent es fessin les Primeres Jornades Catalanes 
de la Dona. Aquest llibre aportava una visió de llarga duració 
històrica i explicava els fonaments del patriarcat des de l’an-
tiguitat. Aleshores ja definia els àmbits significatius de la seva 
recerca: la família, el matrimoni, la sexualitat, la maternitat 
o la supressió de les dones que es resistien al patriarcat, 
com ara les bruixes. L’objectiu central de l’extensa obra de 
Victòria Sau ha estat entendre el funcionament del patriarcat 
i plantejar instruments innovadors per combatre’l i plantejar 
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formes de resistència, valors nous i pràctiques feministes. 
Segons Victòria Sau, el patriarcat és un sistema universal que 
té com a fonament la repressió de les dones i de la sexualitat 
femenina. En aquest sentit, considera la regulació cultural del 
cos i les polítiques de reproducció com a mecanismes clars 
per mantenir una jerarquia masculina de valors patriarcals.
Durant els anys de rebel·lió i ruptura de la transició democràti-
ca, una generació de dones va trencar amb el passat. Alesho-
res les feministes van crear un moviment social feminista de 
gran importància que va transformar la vida canviant moltes 
pràctiques tradicionals a la vegada que va introduir drets nous 
per a les dones. En aquest context l’eterna transgressora Victò-
ria Sau va avançar en la seva aportació d’una lògica feminista 
capaç de desbancar el patriarcat i fonamentar un món nou des 
d’una nova teoria de la cultura amb un plantejament feminista. 
Les seves idees incomodaven molta gent, i l’any 1979 Vic-
tòria Sau fou descrita amb el terme terrorista verbal. Victòria 
Sau explicava que «les meves idees eren molt avançades i es 
consideraven una mica terrorisme. Era terrorisme verbal, però 
és clar, em vaig adonar que jo deia coses que no deia el comú 
de la gent, però jo em pensava que eren de sentit comú i les 
deia amb tota la naturalitat» (entrevista 2005). Malgrat la seva 
dedicació constant a desemmascarar el patriarcat, la seva 
confiança la portava a postular una visió optimista, basada en 
el feminisme com a agent de canvi social.

Una de les contribucions més significatives i duradores de 
Victòria Sau ha estat el Diccionario ideológico feminista, una 
obra publicada per l’editorial Icària l’any 1981 que ha estat 
reeditada moltes vegades i que ha estat objecte de revisi-
ons posteriors. Durant més de vint anys ha estat una eina 
de treball i de referència del feminisme. Al final dels anys 
1990, en constatar la força del discurs patriarcal, Victòria 
Sau va emprendre d’una manera molt lògica però creativa la 
tasca ingent de redactar un diccionari des d’una òptica fe-
minista. Mentre els diccionaris solen ser una obra d’un gran 
equip, ella va tenir la necessitat d’elaborar tota sola aquest 
nou diccionari. Considerava que, atès que el diccionari de 
la Reial Acadèmia Espanyola donava una determinada inter-
pretació patriarcal del món de les dones, era indispensable 
disposar d’un nou diccionari que oferís una altra lectura dels 
conceptes com a referent fonamental per a construir un món 
amb un caràcter feminista. Precursora de molts pensadors 
i pensadores que després van posar en relleu l’impacte del 
llenguatge i del discurs en la formació d’un imaginari col-
lectiu que legitima la discriminació, Victòria Sau va acceptar 
obertament que es tractava d’un diccionari ideològic que re-
interpretava els conceptes des d’una òptica feminista per a 
transformar les lectures patriarcals presents habitualment en 
els diccionaris disponibles. A més, integrava un nou vocabu-

lari feminista absent en aquestes obres. Molt avançada pel 
seu temps, va repensar i redefinir molts conceptes crucials 
en la vida de les dones i en la teoria feminista. Aquest treball 
immens va aportar una lectura nova de conceptes com la 
maternitat, la paternitat, el sexisme, l’agressivitat, la igualtat, 
la por o la sexualitat en termes feministes. Aquesta redefini-
ció del concepte i de les paraules va obrir uns horitzons nous 
a l’abast de totes les dones. El Diccionario... és una obra 
consultada constantment que ha esdevingut una eina per a 
l’apoderament de les dones i per a revisar els paràmetres 
tradicionals del llenguatge.
El punt de partida de Victòria Sau era aportar una lògica nova 
del feminisme basada en el rigor científic, una amplitud de 
mirades i una visió crítica. El seu llibre Para una lógica del 
feminismo, publicat per laSal Edicions l’any 1986, és una 
reflexió global sobre el funcionament del patriarcat des de les 
arrels mítiques de l’opressió de les dones a partir d’Eva i Lilit, 
la revisió dels factors econòmics en l’opressió de les dones 
i el paper de la maternitat i la paternitat en la consolidació 
del patriarcat. Victòria Sau sempre es mostrava optimista i 
confiava en el futur. En aquells anys presentava el moviment 
d’alliberament de les dones com a motor de canvis socials 
i generador d’un nou paradigma social capaç de superar el 
patriarcat.

El mateix any 1986 fixava en el seu llibre Ser mujer, el fin de 
una imagen tradicional la ruta per a la presa de consciència 
de les dones. Al seu entendre, aquest procés passava per 
tres fases: el victimisme, la denúncia i l’actuació. Per a ella, 
quan les dones s’adonaven que els seus greuges no eren in-
dividuals, sinó col·lectius i universals, la situació personal es-
devenia pública i el fet quotidià es convertia en un fet polític. 
Recolzada en la nova cultura feminista –que afermava el fet 
privat com a element central en l’experiència viscuda i que 
hi donava una dimensió política–, Victòria Sau veia amb op-
timisme la capacitat de les dones per a afrontar el patriarcat.
Un dels temes recurrents en la seva obra és la influència 
de la maternitat i la paternitat en la fonamentació del pa-
triarcat. Per a ella, la idea que el patriarcat només reconeix 
el poder als pares i anul·la la maternitat a les dones és 
decisiva. El seu llibre El vacío de la maternidad. Madre no 
hay más que ninguna, publicat l’any 1995, afirma que es 
nega a les dones la seva dimensió humana i la seva pro-
jecció econòmica, política i social, de manera que en la 
societat patriarcal la mare ha estat rebaixada a la condició 
de serventa del pare. Malgrat el relat històric de supedita-
ció de la mare des de la civilització grega fins als nostres 
dies, també albirava un model nou de maternitat a partir 
del reconeixement de les diferències des de l’òptica de la 
igualtat. Més d’una dècada després, l’any 2010, publicava 
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el llibre Paternidad, on es desenvolupa aquesta línia del 
pensament i evoca el buit de la paternitat per a proposar 
una altra manera de «ser pare».

Optimista i innovadora fins al final, Victòria Sau fou una figura 
en què es van inspirar moltes generacions de feministes i que 
va ser reconeguda com a pensadora singular i sembradora 
d’idees. A més, va travessar les fronteres del món acadèmic 
per a ser present en la societat civil i política, atès que moltes 
propostes seves entorn del patriarcat van arribar a l’àmbit pú-
blic. Al final de la seva vida va rebre diverses distincions en re-
coneixement de la seva obra. Ara és motiu de gran satisfacció 
que la seva alma mater, la Universitat de Barcelona, hagi estat 
el lloc de reconeixement de la seva figura pionera, que obria 
nous interrogants i unes altres formes de pensar les disciplines 
acadèmiques i els seus continguts amb un accent feminista.

El meu record d’aquesta dona valenta i compromesa és 
d’una persona entranyable, afable, senzilla i brillant. Sota 
l’aparença d’una estètica més aviat tradicional en el vestir, 
amb molta naturalitat evocava amb termes molt radicals 
els seus postulats, però en un to tranquil i persuasiu, 
perquè estava convençuda de tenir la raó. Ella mateixa 
m’ho va advertir: «Perquè jo no ho deia amb agressivitat 
ni amb apassionament. En tot cas, apassionament sí, però 
l’apassionament de qui sap que té la raó. T’ho creuràs o no 
t’ho creuràs, però la raó la tinc jo». (entrevista 2005).

La dedicatòria d’un altre llibre seu, Ser mujer, el fin de una 
imagen tradicional, de 1986, s’adreçava a «la gent del segle 
XXI, amb esperances». Victòria Sau ens ha acompanyat fins 
al segle XXI. Esperem que el seu llegat ens permeti avançar 
amb esperança en els coneixements feministes, la llibertat, la 
igualtat, els drets de les dones i el pensament crític malgrat 
els temps difícils que vivim.
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Josep Vilajoana, degà del Col·legi Oficial 
de Psicòlegs de Catalunya.

Rector, doctors, Il·lustríssima, distingits i distingides deixe-
bles del llegat de Victòria Sau.
Em satisfà complir amb una missió del meu col·legi profes-
sional que és la de reconèixer aquelles persones que han 
passat d’una manera o altra per la institució col·legial i han 
deixat un llegat. Sovint penso que som poc reconeixedors de 
les figures que tenim més properes en cadascuna de les pro-
fessions en què ens movem. Per tant, aquest és un acte que 
compensa una mica aquest error. Ho hem de fer i ho fem. 
Vull agrair, també, a Gemma Cànoves, la filla de Victòria Sau, 
a qui en reiterades ocasions he manifestat el meu condol, el 
fet que hagi estat impulsora d’aquest reconeixement i que 
el posés a la disposició de tots els que ens hem mobilitzat. 
Ella m’ha transmès en el darrer tram de la vida de Victòria 
Sau alguns aspectes entranyables d’ella com a persona. Jo 
n’agafaré dos, que són dues qüestions estètiques. Una és la 
mirada, que en aquesta foto que presideix aquesta sala és 
molt patent. Una mirada lúcida, diàfana, intel·ligent i sobretot 
curiosa, que pregunta constantment. Algú ja ha fet referència 
a aquesta característica de la seva persona. 
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Victòria Sau potser incomodava, però sobretot pregun-
tava i volia saber i canviar alguna de les coses que a 
tots ens ha tocat viure. L’altra qüestió potser no és tan 
estètica, però sí ètica, i té a veure amb la figura de soli-
tària. Si és veritat que era una persona solitària com ella 
es definia, el cas és que va fer un gran esforç, un gran 
treball, i el va fer per a la col·lectivitat. Moltes vegades 
alguns esforços col·lectius es fan perquè satisfan molt 
l’ego personal. Quan aquests esforços no són necessa-
ris, però es fan, això indica, per a mi, el compromís amb 
un col·lectiu –en aquest cas, el feminista– que inclou el 
benefici per a totes les persones, els homes i les dones 
que ens relacionem.

Després d’una conferència, com s’ha dit, curta però molt 
brillant, és a dir, que conté molts aspectes brillants de 
la trajectòria de la doctora Sau, jo faré referència a una 
sola de les seves vessants, que és la vessant profes-
sional vinculada amb un col·legi, valgui la redundància, 
professional. Sabem que hi havia diferents figures en la 
figura polièdrica de Victòria Sau, de les quals uns altres 
s’ocupen, però aquesta, concretament, que té a veure 
amb la qüestió col·legial, és la que vull destacar sobretot. 
S’ha dit que Victòria Sau va ser fidel a la col·legiació. Es 
va col·legiar un bon dia allà on era possible, que no era 
en el Col·legi de Psicòlegs i Psicòlogues, que –també ho 
vull dir en aquests moments com a primícia– gràcies a 
l’esforç sobretot d’algunes persones de dintre del Col-
legi serà denominat aviat Col·legi Oficial de Psicologia 
de Catalunya. Això ja ho tenim aprovat en una junta de 
govern plenària i molt aviat passarà per una junta ge-
neral. Per tant, aquest que era un vell desig d’ella serà 
complert, encara que després de la seva mort. 
El Col·legi com a institució s’ha anat diversificant. Gràcies 
a l’esforç d’algunes persones que són aquí presents, com 
Lola Sabaté i la filla mateixa de Victòria Sau, Gemma Càno-
ves, s’hi va constituir la Secció de Psicologia de les Dones 
–en aquell moment, Secció de Psicologia de la Dona–. Una 
secció és una estructura organitzativa dintre del Col·legi 
que defineix un àmbit concret d’aplicació i d’interès dintre 
de la psicologia. En aquells moments –no parlem de l’any 
1936, ni 1939, ni 1945 ni 1970, sinó que parlem de fa 
poc més de deu anys–, també va ser un esforç. Em fa la 
impressió que anar nedant contra corrent sempre seguirà 
sent un esforç. Afortunadament, cada vegada hi ha més 
gent que neda contra corrent, però segueix sent, encara, 
un esforç. Tenim, en aquests moments, una secció, una es-
tructura organitzativa que està pensada, estrictament, per a 
parlar de la psicologia de la dona, i no és casual que alguns 
dels seus grups principals de treball siguin els relacionats 

amb la dona i la salut, el gènere, la maternitat i la violència. 
Això no és casual. Quan preparàvem conjuntament aquest 
acte, vam posar a la disposició de totes les persones que 
hagin treballat amb Victòria Sau o l’hagin coneguda la pos-
sibilitat de fer aportacions obertes que quedaran recollides. 
Vull destacar-ne, només, tres o quatre, una de les quals ha 
sortit reflectida en el vídeo que hem vist i és la de Carme 
Valls, la qual explicava, precisament, que Victòria Sau havia 
fet al llarg de la seva vida afirmacions clares i contundents. 
Ens fan falta, sobretot en aquests moments, afirmacions 
clares i contundents per a fer front al que ens cau a sobre. 
També Montserrat Cervera, de l’àmbit de la salut, ens envi-
ava unes expressions. Finalment, n’hi ha una d’una entitat 
de Sòria, on, com hem vist, Victòria Sau, els últims anys, va 
passar molts dies. Vull destacar –i amb això acabaré– que 
aquesta associació diu que, curiosament, «va ser ella qui 
ens va venir a buscar, no la vam pas trobar; ella ens va venir 
i ens va dir: “Escoltin, jo sóc aquí i estic molt interessada 
en això, i per tant, parlem-ne” –no, no era pas la Caixa–». 
Per tant, aquest fet de moure’s, de moure’s en una direcció, 
de moure’s constantment en una direcció és un dels trets 
que espero que en algun moment reconeixerem mitjançant 
algun element gràfic en el Col·legi de Psicologia de Cata-
lunya. 

Francina Vila, regidora de Dona i Drets 
Civils de l’Ajuntament de Barcelona.

Magnífic Rector, presidenta de l’Institut Català de les Dones, 
excel·lentíssims degans, regidora, senyora Cànoves, senyora 
Nash, representants de les entitats de dones de Barcelona 
i també representant del món acadèmic a la nostra ciutat, 
senyores i senyors, bon dia.
És un plaer ser avui aquí amb tots vostès compartint aquest acte 
d’homenatge de Victòria Sau i Sánchez en qualitat de regidora de 
Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona i també com a 
presidenta del Consell Municipal de les Dones de la nostra ciutat.
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La senyora Victòria Sau i Sánchez tenia l’estima de moltíssi-
mes persones, però també avui té el reconeixement instituci-
onal de tota la seva trajectòria tant acadèmica com també de 
compromís cívic. Per tant, aquest és una acte de reconeixe-
ment, però també podem dir que és un acte de justícia i reco-
neixement d’una trajectòria importantíssima. I és que Victòria 
Sau i Sánchez excel·lí, certament, per les seves aportacions 
acadèmiques, com bé se’ns ha explicat, però la seva anàlisi no 
va consistir en una aproximació tan sols passiva i merament 
intel·lectual a la realitat, sinó ben al contrari: ella mateixa es 
definia, com s’ha exposat en la magnífica conferència, com 
una minoria activa constituïda per una persona sola immersa 
en una minoria activa més gran composta per les dones en 
moviment, les dones en acció, el feminisme. Per tant, Victò-
ria Sau veia el seu treball acadèmic com un instrument amb 
capacitat d’influència i de transformació política i social en 
favor del col·lectiu de les dones, el 50 % de la població. Del 
seu compromís en podem donar fe precisament en el Consell 
Municipal de les Dones: Victòria Sau en va ser vicepresidenta 
honorífica en l’últim tram de la seva vida i el 2004 va ser dis-
tingida amb la medalla d’honor de la ciutat. També va destacar, 
precisament, per la seva empenta i implicació en iniciatives tan 
ambicioses com el Primer Congrés de Dones de Barcelona, 
sumat a moltes altres iniciatives que anaven en aquest sentit. 
Victòria Sau va fer de la seva vida i de la seva trajectòria 
un exercici actiu de ciutadania, de treball i de servei també 

a la comunitat amb l’únic propòsit d’aconseguir, a canvi, la 
participació de les dones i la seva plenitud com a tals. L’Ajun-
tament, doncs, s’afegeix al reconeixement de Victòria Sau i 
Sánchez perquè ella també és la suma d’un conjunt de valors 
que ella representava com la capacitat de les dones, la força, 
la resiliència...; en definitiva, llançar un missatge, transmetre 
un missatge que la Regidoria pensa que no és gens banal. És 
important que s’incorpori i s’impregni pertot arreu aquesta 
mirada en femení que tan bé defensava Victòria Sau.
Per tant, moltes gràcies, gràcies a la seva família, a la seva 
filla, a la seva néta per haver impulsat aquest acte que ens 
ha permès a tots i totes ser aquí en reconeixement d’aquesta 
magnífica figura, d’aquesta dona de la ciutat de Barcelona.

Montserrat Gatell, presidenta de 
l’Institut Català de les Dones, de la 
Generalitat de Catalunya. 

Moltes gràcies a les autoritats que ens acompanyen avui a la 
mesa: Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona, excel-
lentíssims degans de la Facultat de Psicologia i del Col·legi 
Oficial de Psicologia –ja– de Catalunya, Il·lustríssima Regi-
dora de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de Barcelona. 
Doctora Mary Nash, moltes gràcies per aquesta magnífica 
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exposició –ja s’ha dit molt, però com que parlo l’última, i 
encara que parli l’última, ho haig de tornar a dir–, una ex-
posició que ens ha fet agafar moltes ganes de saber encara 
més coses de Victòria Sau, i una salutació molt especial a la 
seva filla, a la seva néta, a la seva família, que avui també ens 
acompanya i que ens ha permès, com ja s’ha dit també, or-
ganitzar aquest acte, que torna a ser, i com és gairebé sem-
pre en l’àmbit de les dones, una suma de complicitats, de 
voluntats, absolutament necessàries perquè algú reconegui 
alguna cosa d’alguna dona. Com que abans s’ha dit que les 
coses s’han de dir clares i contundents, doncs diguem-les 
absolutament clares: és veritat que Victòria Sau, al llarg de 
la seva vida i de la seva trajectòria professional, va tenir en 
vida diferents reconeixements de la ciutat i del país en ge-
neral, però hi ha moltes dones, la gran majoria d’elles, que, 
malgrat merèixer un reconeixement públic, no el tindran mai 
o el tindran molt tard amb molts esforços de les persones 
que arribin a fer aquest reconeixement. Per tant, jo penso 
que avui, al cap de pocs mesos del traspàs de Victòria Sau, 
és un motiu de satisfacció col·lectiva que hàgim agafat el fil 
d’aquesta proposta de la família i sumar les complicitats de 
les diferents institucions per a trobar-nos avui aquí.
Ja s’ha dit que Victòria Sau és una de les referents del femi-
nisme català del segle XX. Va ser la dona que feia falta per a 
obrir una de les portes del sentit i el significat de les paraules 
a totes les dones, entre altres, de la meva generació i espero 
que també de les posteriors perquè ens expressem lliures i 
amb llibertat. 

Victòria Sau és el puntal que ha sostingut d’una manera 
molt determinant la creació del pensament de moltes do-
nes. El seu llegat és important perquè representa el punt de 
partida de l’acció de diverses institucions, entre les quals 
hi ha l’Institut Català de les Dones, que tinc l’honor de 
presidir. En aquest sentit, la doctora Sau, que ha treballat 
sempre per a autoritzar la genealogia femenina com a font 
de coneixement, és, també, en la seva empremta, origen, 
d’una banda, i far, objectiu, de l’altra, per a les generacions 
successives. 
En el marc de la seva trajectòria personal i vital, Victòria Sau tam-
bé és un exemple d’atreviment, d’un atreviment que únicament 
la llibertat atorga a qui no tem el judici dels altres, el judici aliè. 
En aquest sentit, la seva manera de ser i de fer recorda, encara 
que sigui tangencialment, l’asseveració de santa Teresa de Je-
sús que també ha sortit abans i que diu: «Si tens una dia, fes-ho; 
és més fàcil demanar disculpes que demanar permís». 
Les institucions públiques no podem sinó agrair a Victò-
ria Sau el seu llegat d’atreviment i el fet d’ocupar-se del 
moment històric que formà el seu present, perquè amb 
aquest treball per a trobar sentit i paraules per a anomenar 

l’experiència i la pràctica de les dones va aconseguir fer 
lloc al món a una altra manera de fer política i a una altra 
manera de practicar la psicologia. Fa vint-i-cinc anys que 
l’Institut Català de les Dones impulsa accions de transfor-
mació cultural amb l’objectiu d’incorporar el reconeixement 
de l’experiència i l’expertesa femenines i feministes en tots 
els àmbits, perquè, com recordava sempre Victòria Sau, hi 
ha un matís entre femenina i feminista que és imprescin-
dible no obviar, no oblidar. Aquesta tasca institucional de 
reconeixement, d’una banda, pretén agrair a les dones que, 
com Victòria Sau, van dedicar la seva vida a crear referèn-
cies teòriques i també referències pràctiques alternatives al 
corrent principal, al pensament únic, i de l’altra, ens ha de 
permetre generar la construcció de noves referències de 
relació entre els homes i les dones, unes referències de re-
lació basades en el respecte a la diferència, entesa, aques-
ta diferència, com un valor social imprescindible, perquè no 
podem oblidar que la identitat del gènere és una construc-
ció social i cultural; que el canvi depèn del treball de moltes 
dones i de la seva lluita per a ser reconegudes en la seva 
singularitat i a partir de la seva singularitat, sense cedir 
als estereotips de gènere, uns estereotips que no tenen en 
compte la diversitat de les dones i que ens representen 
una limitació creativa. Per això, les institucions públiques 
hem de donar un suport actiu al procés per a visibilitzar les 
aportacions de les dones i l’hem de promoure, hem de ser 
l’altaveu de les seves paraules i de les seves creacions. Les 
institucions hem de saber dialogar amb les dones que ens 
lleguen la seva experiència i la seva expertesa; un diàleg 
que ha de ser un mitjà per a projectar noves mirades sobre 
el món i també sobre nosaltres mateixes, perquè és ne-
cessari trobar vies de transformació personal i de transfor-
mació col·lectiva. La poetessa catalana Montserrat Abelló 
escriu aquests versos que llegeixo:

Parlen les dones
la seva poesia
tendra i forta.

Ben pocs s’aturen
a escoltar aquestes veus,

que, trasbalsades,
un nou llenguatge diuen

nascut al fons dels segles.

Així, amb les paraules de Montserrat Abelló, la nostra prio-
ritat com a Institut Català de les Dones és detenir-nos per a 
escoltar aquestes veus amb consideració i atendre el nou 
llenguatge de les dones, perquè és una drecera cap a una 
nova manera de fer política, tal com ens ha ensenyat magis-
tralment Victòria Sau.
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Gemma Cánovas

Primer de tot, vull donar les gràcies en nom meu i de la meva 
família –especialment de la meva filla Clàudia, aquí present, 
néta de Victòria Sau– per l’organització d’aquest reconeixe-
ment, que recordarem sempre i en què intervenen diverses 
institucions: la Universitat de Barcelona, l’Institut Català de 
les Dones, de la Generalitat de Catalunya, i el Col·legi Oficial 
de Psicòlegs, les quals amb molta generositat, dedicació i 
afecte han ofert una part del seu valuós temps per coordinar-
lo i preparar-lo, i que, a més, han acudit avui a aquest acte de 
reconeixement de l’obra de la meva mare. També vull donar 
les gràcies a totes les entitats que s’hi han adherit i a totes 
les persones aquí presents.

Al paranimf mateix, l’any 1976, poc després que es publi 
qués el Manifiesto para la liberación de la mujer, el primer lli-
bre en l’àmbit de les dones –tot i que la trajectòria literària de 
la meva mare havia començat molt abans, com ha mostrat 
el vídeo que hem vist abans–, al qual llibre en seguirien d’al-
tres, vam viure en primera persona les Primeres Jornades 
Catalanes de la Dona, que van ser un esdeveniment històric 
en el moviment feminista. La meva mare i jo, llavors també 
molt joveneta –encara no havia acabat la carrera de psico-
logia a la UB, llavors anomenada Universitat Central de Bar-
celona–, formàvem part d’un col·lectiu (Col·lectiu Feminista) 
que hi va presentar una ponència que jo mateixa vaig sortir a 
llegir. Són molts records.

Han passat moltes cosses, des de llavors, individualment i 
col·lectivament. El paper de les dones en la societat ha evo-
lucionat per bé en molts aspectes, però cal seguir perse-
verant. El sistema patriarcal és camaleònic i es posa diver-
ses disfresses, perquè darrere de l’aparença de modernitat 
moltes dones segueixen sense apropiar-se amb profunditat 
de la seva vida o ens volen vendre un model de feminitat 
trampós que no fa mes que impedir avançar per aconseguir 
la llibertat. 

- Com va ser la Victòria professional ?
La meva mare va exercir com a docent durant divuit anys en 
aquesta Universitat fent l’assignatura de psicologia diferencial 
a la Facultat de Psicologia a l’inici amb Magda Català. A la UB 
es va doctorar, a més de llicenciar-se en història contempo-
rània. Estimada i valorada pels alumnes, avui professionals 
de totes les tendències metodològiques, encara es recorden 
d’ella i m’han enviat durant aquests mesos tan dolorosos 
nombroses mostres d’afecte i suport. La meva mare també 
és estimada i valorada per les dones que han llegit les seves 
obres i l’han escoltat i acompanyat en xerrades, conferències 
i tallers no solament a Catalunya, sinó també en uns llocs; per 
exemple, darrerament la seva obra ha interessat a l’Argentina, 
on aviat reeditaran un dels seus llibres, El vacío de la mater-
nidad. Jo li explicava com anaven els tràmits de la publicació, 
i li feia molta il·lusió. No l’ha pogut veure editat. Em deia que 
aquest llibre i el que vaig escriure jo, El oficio de ser madre –
ella el va poder llegir i es va alegrar de veure’l publicat, perquè 
va costar bastant que sortís a la llum–, es complementaven, 
perquè paral·lelament a prendre consciència de l’històric buit 
simbòlic de la maternitat, s’ha de fer pas a la construcció dels 
vincles a partir de la valoració de les mares. Quines èpoques 
tan llunyanes en què moltes filles tractaven de vostè les seves 
mares i els seus pares com a signe de respecte,  com era el 
cas de Victòria, la meva mare. 

La meva mare es va deixar la pell –no es tracta únicament 
d’una metàfora–  per millorar la qualitat de la vida de les 
dones i, de passada, també dels homes, perquè ella sempre 
remarcava que quan les dones adquireixen el lloc de sub-
jectes socials que els pertoca i aporten una nova mirada a 
la societat, això també implica millorar la vida dels homes. 
Insistia que el feminisme no és l’equivalent  del masclisme, 
una crítica errònia freqüent. També estava preocupada per 
les classes socials més desfavorides en el context d’una crisi 
que és més profunda que no pas l’econòmica. Totes les se-
ves aportacions són fonamentals i representen un llegat per 
a generacions que caldrà preservar i difondre.
«La exclusión de las mujeres del contrato social es una re-
alidad en vias de superación, pero no resuelta todavía en 
este siglo que se inicia» («Repercusiones psicológicas de la 
exclusión», Anuario de Psicología, UB, vol. 34, núm. 2).

- La dimensió humana
Però deixant a part la dona acadèmica, escriptora i docent, 
ha existit una persona que ha estat filla, esposa durant més 
de cinquanta anys del meu pare, Leopoldo Cánovas Martí, 
humanista, defensor de la justícia social, escriptor –entre 
més publicacions va escriure Monstruosidades del siglo 
XX– i llicenciat en filosofia pura. Sempre es van ajudar mú-
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tuament; van trobar-se quan eren molts joves arran de la 
passió comuna per la literatura. Ell va morir el 2010, cosa 
que va ser un cop moral afegit per a la meva mare, que ja 
estava molt delicada de salut i també per a mi, perquè m’hi 
unia un vincle molt especial. Victòria ha estat mare, també 
àvia quan ja no s’ho esperava… Ens ha causat un buit 
respecte a la seva presència física, la seva mirada, la seva 
comunicació verbal, la seva lucidesa fins a l’últim moment 
de la seva vida. 

- Quin record de tants puc explicar?
Recordo les nostres passejades agradables en la meva in-
fància quan em portava a les editorials a entregar els guions 
i després en una granja preníem un suís (xocolata amb nata), 
que era tota una festa. Darrerament hi va haver una tornada 
d’aquella època, perquè m’esperava especialment els diu-
menges i em deia: «Que m’has portat xurros?» per sucar-los 
en el cafè amb llet que preníem totes dues llegint la premsa. 

Quan algú té una dimensió pública, com passa freqüentment, 
hi ha persones  que fabriquen una visió, la seva visió, de la 
seva esfera íntima, del seu recorregut vital i del seu món 
afectiu, però aquesta visió pot ser distorsionada o, si més no, 
parcial. La família propera que hi ha conviscut coneix, en re-
alitat, les particularitats de la globalitat de la seva existència, 
així com les seves circumstàncies vitals des de la infància i 
també les del seu entorn familiar. Vivim en una societat en 
què el dret a la intimitat sembla un bé escàs i en què la 
frontera fina però existent entre la vida privada i la pública es 
dilueix, cosa que cal tenir present. 

La meva mare ha estat una persona íntegra, lluitadora, mes-
tra, un referent important, una gran amiga de les seves ami-
gues, això sí, em permeto precisar que mare en canvi, cada 
persona té la seva, millor o pitjor, però la seva.
Ella agraïa molt les visites, però aquests darrers anys no 
tenia l’energia d’abans. Això és comprensible atesa la seva 
situació. Tot i així, va fer esporàdicament unes quantes col-
laboracions escrites per a publicacions.

Ofereixo en nom d’ella una rosa blanca simbòlica a totes les 
persones de bona voluntat  que l’han apreciat i valorat, i tam-
bé a les que li han ofert estones del seu temps visitant-la.  

El dia que ens va deixar físicament, estava animada dintre 
de la seva fragilitat física  –feia quatre anys que anava amb 
cadira de rodes–. Era amb mi i amb la meva filla, que és 
estudiant de sociologia també a la UB, en un dinar que vam 
fer totes tres en un restaurant que li agradava del seu barri. 
Com fèiem sovint, parlàvem d’anècdotes universitàries, que 

la feien riure mentre menjàvem. Aquest va ser el seu comiat, 
perquè poques hores després, mentre llegia mig adormida, 
la mort sobtada ens la va prendre per una aturada cardíaca, 
però  puc dir que la continuo sentint present i molt a prop 
meu. Ella, que en algunes etapes de la vida es va declarar 
agnòstica, no pas atea, sempre tenia una visió transcendent 
de la vida, i la menció de Déu la va portar a iniciar darrera-
ment uns escrits que guardo amb molt d’amor: «Guia espiri-
tual per a feministes», que acredita el que dic.

Tinc l’honor de ser la seva filla, única filla -som tres genera-
cions de filles úniques, ara per ara, per línia materna–.  Les 
mares no som perfectes, ningú no ho és. Les idealitzacions 
no són aconsellables, perquè pot haver-hi llums i ombres de 
graus diversos en tota relació afectiva. Jo hauria volgut –per 
què no dir-ho– més hores de la seva presència, que eren 
escasses en les èpoques en què ella estava tan abocada a 
l’exterior i que hem tractat de recuperar tant com ens ha es-
tat possible durant aquests últims anys, paradoxes del destí.  

Puc dir que em va estimar molt i que sempre va creure en la 
meva capacitat creativa i en la meva professionalitat. Les coin-
cidències entre totes dues són nombroses, més que no podia 
semblar des de fora, encara que, com és lògic, cadascuna te-
nia el seu estil personal i professional. Em va transmetre valors 
tan importants com la llibertat de ser una mateixa, la recerca 
de la coherència i la convicció que es poden aportar grans de 
sorra per aconseguir un món millor.

Com que no em vull allargar, vull acabar llegint un poema que 
hem trobat en un quadern que escrivia quan era adolescent:

Quizá me muera joven sin que el mundo
llegue a saber lo que decirle quiero.

Quizá el laurel que ansiaba en mi triunfo
no sea más que un ramo de mi entierro.

¿Es miedo? ¿Sugestión? ¿Presentimiento?
Ninguna de estas cosas, en verdad.

Es tan solo un decir, un pensamiento,
un tema que encontré en mi soledad.

No me asusta pensar que esto pudiera
pasar mañana mismo o quizás hoy.
La muerte es una simple mensajera.
Ella viene a llamarme… Y yo me voy.

No quiero, tu quien seas, que me llores.
¿No ves que un mundo eterno yo diviso?

Y si vas a mi tumba, ve sin flores.
Acuérdate que voy al Paraíso.
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Va viure vuitanta-tres anys i mig. Deixo dit que preservaré el 
seu llegat i abono la idea que la societat requereix l’aportació 
d’un discurs de les dones que ha estat reprimit durant se-
gles, com deia la meva mare. 

Dídac Ramírez, rector de la Universitat 
de Barcelona.

En nom de les institucions que hem participat en aquest 
acte, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, l’Ajun-
tament de Barcelona, l’Institut Català de les Dones i la 
Universitat de Barcelona, li lliuro un record de l’acte 
d’avui. És un diploma honorífic: «A Victòria Sau i Sánchez. 
En reconeixement de les seves aportacions acadèmiques 
i socials en el procés d’assoliment de la igualtat entre 
homes i dones. Barcelona, 17 de març de 2014». Hi ha 
les signatures dels diferents representants.  

 

Cloenda.

Benvolguts membres de la mesa, professores i profes-
sors, Gemma, Clàudia, amics i amigues de Victòria Sau, 
amigues i amics tots. 

Ja fa quatre mesos que Victòria Sau ens va deixar, però 
el seu record roman molt viu. La doctora Sau va estar 
present en molts àmbits, i en tots va destacar per la seva 
capacitat de treball, el seu rigor i la seva excel·lència. 
Avui ens reunim aquí, a l’aula magna, per a retre-li un 
homenatge merescut que es diu acte de reconeixement. 
Reconeixement és un mot polisèmic, molt ric, que vol 

dir unes quantes coses. Jo n’extrauria, d’una banda, el 
sentit de l’agraïment i, de l’altra, el del deute, «reconeix 
un deute». Reconèixer també vol dir «agrair». També vol 
dir unes altres coses. Aquest és un acte en què es reco-
neix un deute. La Universitat, les institucions i la societat 
tenen un deute amb Victòria Sau. I li agraïm tota la feina 
que ha fet. Mary Nash ens ha explicat que Victòria Sau 
deia que era solitària. Aquesta solitud era deguda al fet 
que Victòria Sau la tenia abocada al servei d’una cau-
sa que considerava justa. Per això, li ho hem d’agrair. 
Aquest agraïment ha de ser extensiu a la seva família. 

Avui som aquí igual com l’any 99 hi va haver el Primer Con-
grés de les Dones. Abans he vist que es deia que hi havia 
no sé si dues mil dones..., no, quatre mil –he quedat a la 
meitat–, i es deia que «també hi havia homes». Avui aquí hi 
ha moltes dones i també hi ha homes. Reconeguem-ho. 

És un homenatge que dóna continuïtat als actes de com-
memoració del Dia de la Dona Treballadora en un moment, 
principalment, polític en què el moviment feminista és,  
realment, actiu amb relació a les reformes i els efectes d’una 
llarga conjuntura econòmica. Victòria Sau va representar i 
representa la consciència de les asimetries culturals, psico-
lògiques i socials que en la vida quotidiana poden discriminar 
un sector de la població que, d’acord amb les estadístiques, 
supera, com sabem, el 50 % del total. Avui hem escoltat di-
ferents explicacions, records i comentaris sobre la figura, la 
vessant acadèmica, la vessant compromesa i la persona de 
Victòria Sau. També hem escoltat una lliçó magistral de la 
professora Mary Nash, la intervenció emotiva de la seva filla, 
Gemma, i les aportacions miscel·lànies de les intervencions 
dels representants de les institucions. Tot això ens recorda 
que, malgrat haver-se avançat molt, resta camí per a avançar 
vers l’objectiu social i acadèmic de la igualtat d’oportunitats, 
un camí que hem vist en el vídeo biogràfic elaborat pels Ser-
veis Audivisuals i narrat per la seva filla.

He tingut l’honor de presidir en qualitat de rector molts actes 
com aquest, uns actes que tenen per objectiu fonamental re-
cordar persones com Victòria Sau. Es diu que les institucions 
tenen ànima. Les institucions no tenen ànima. Qui té ànima 
són les persones i els actes, que fan pensar, metafòricament, 
que les institucions en tenen. Qui en dóna són les persones. 
Els actes com aquest contribueixen a fer de la Universitat de 
Barcelona una universitat amb ànima i també una universitat 
compromesa amb aquesta lluita per la igualtat.

L’any 1949 Simone de Beauvoire va publicar El segon sexe, 
una obra pionera en l’anàlisi crítica i profunda del paper 
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històric de la dona, com sap tothom. Aquesta escriptora 
francesa hi va voler desfer la figura estereotipada del sexe 
femení, que fins en aquell moment s’havia associat amb la 
seva condició d’esposa, mare i filla. Avui Gemma Cánovas 
ens ha dit que Victòria Sau no va deixar de ser esposa, 
mare i filla. Això no és contradictori, ni de bon tros. Simone 
de Beauvoire deia: «Si som iguals, serem més lliures». Per 
què parlo de Simone de Beauvoire? Perquè vull dir que la 
lluita aferrissada pels drets de la igualtat de les dones té 
molts noms i cognoms. 

Victòria Sau n’és un; Simone de Beauvoire n’és un altre. I po-
dríem afegir a la llista els de molts dels presents aquí. És una 
llista que no s’ha d’acabar. Vull dir que, si bé s’han fet molts 
avenços, encara hi ha un camí llarg per recórrer. Si atenem 
les últimes notícies aparegudes que informen, per exemple, 
de les diferències salarials entre els homes i les dones, i si 
n’atenem tantes i tantes de similars que apareixen, ens ado-
narem d’una cosa: la lluita per la igualtat de gènere és la 
lluita per la igualtat de les persones. Permetin-me que els 
digui que jo la veig així. Sent la lluita per la igualtat de gènere 
tan important com és, significant el problema que significa i 
havent-hi la discriminació que hi ha, la lluita per la igualtat 
de gènere forma part de la lluita per la igualtat de l’ésser 
humà; en definitiva, per la llibertat. Tots estem compromesos 
en això. I en això la dona ha de fer d’educadora perquè, per a 
viure en llibertat, cal un aprenentatge. Els homes i les dones, 
els pocs homes que estem presents aquí i totes les dones 
que hi són, ens hem de conjurar en aquesta lluita. 

Victòria Sau, una figura clau en aquesta causa –per això avui li 
retem un homenatge, un acte d’agraïment i un reconeixement 
de deute–, ens fa sentir orgullosos –ara haig de parlar com a 
representant de la Universitat de Barcelona– d’haver tingut el 
privilegi de tenir-la a casa nostra, tot i que, com s’ha dit, tal vega-
da no sempre va tenir el reconeixement que mereixia, però això 
passa a moltes dones i a molts homes. En tot cas, si es va come-
tre cap injustícia, la Universitat ho lamenta i la vol reparar amb la 
seva contribució a aquest acte amb la resta d’institucions.
Victòria Sau va ser radical. Que el seu exemple de radicalitat 
ens inspiri. 

Agraeixo la presència de tots vostès a aquest acte, de les 
institucions que han col·laborat per fer-lo realitat i de la seva 
família, la filla i la néta. Que ens quedi a la memòria aquest 
acte de reconeixement de Victòria Sau. Moltes gràcies

Altres aportacions:

Una madre y amiga nutricia
Conocí a Victoria Sau, junto a su hija Gemma, a las puertas 
del Paraninfo de la UB en las I Jornades Catalanes de les 
Dones. En aquel momento congeniamos. Ella formaba parte 
del Colectivo Feminista y mi persona, que aún vivía en Madrid 
participaba del Seminario Colectivo Feminista.

Nuestros caminos fueron paralelos y muy pronto se entrecru-
zaron. Coincidimos como profesoras en la UB. Por otro lado, yo 
participaba en LAMAR, y ella formó el grupo de Dones y Cultura. 

Fue una relación fructífera en colaboraciones: en las acti-
vidades del SIMS participando en el primer Doctorado de 
Mujeres y otros cursos. Su última Conferencia fue sobre 

Maternitat versus Paternitat en el 2008, celebrando los 20 
años del SIMS. Además publicó constantemente en Hojas 
de Warmi. La ultima vez, cuando ya estaba enferma en la 
Residencia de Dolors Aleu, escribió para el nº 16 una carta 
a las Queridas Hermanas latinoamericanas

Con ella comencé a desarrollar mi discurso sobre el patriar-
cado y su oponente discursivo el feminismo, para lo que su 
Diccionario Ideológico Feminista fue una herramienta clave y 
así lo cité en varias ocasiones. 

Y siguiéndola también me nutrió intelectual y personalmente 
en uno de sus temas más desarrollados: la naturaleza de la 
maternidad.
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A raíz de mis estudios inspirados en buena parte en la  
videografía sobre los movimientos de mujeres en América 
Latina, las Madres de Plaza de Mayo, las Madres de Héro-
es y Mártires de Nicaragua, y otros movimientos de madres 
populares barriales, empecé a desarrollar el tema del mater-
nalismo como discurso del patriarcado sobre la maternidad, 
para lo cual su posición de la no existencia de la maternidad, 
el vacío de la maternidad, etc. - también fue clave, porque 
ambas coincidíamos en que la maternidad es libre o no lo es, 
posicionamiento feminista que ella ha desarrollado amplia-
mente, y que es una muestra de su pensamiento feminista 
radical, que comparto.

Pero Victoria, mi querida amiga Victoria para mí ha sido 
mucho más que madre intelectual, ha sido una madre moral 
a la que en los últimos años de vida le rogué que me dejara 
mimarla como no pude hacerlo con la mía. Primero, muchos 
jueves y luego fueron muchos viernes, los días en que me 
reunía con ella en las Residencias en que estuvo. Ella leía, 
era una devoradora de libros, revistas y periódicos, y yo la 
acompañaba un rato, pensando en ella como la madre inte-
lectual, moral y maternal, que he tenido la suerte de disfrutar

Ahora los viernes me saben a Victoria y me felicito por la 
suerte que tuve de encontrarla en los caminos feministas.

Lola G. Luna.  
Barcelona 21.2.2014

A Icaria, a mi mateixa, ens honora profundament haver pogut 
comptar amb Victòria Sau com a autora de l’editorial, per 
l’agudesa i l’avantguardisme del seu pensament propi, cab-
dal per al feminisme.

Però a més, ha estat un magnífic regal conèixer-la, establir 
un càlid vincle d’amistat amb ella, per la seva senzillesa, ge-
nerositat i afecte, que ha desplegat cap a nosaltres en tot 
moment. La tenim sempre present, ha estat una dona única 
i difícilment substituïble.

Anna Monjo Omedes 
Icaria editoria

Em sumo a l’homenatge que li esteu fent aquests dies a la 
professora Victòria Sau, mare de la nostra estimada Gem-
ma Cánovas .Primer voldria expressar el meu més sentit 
condol a Gemma. Aquests són moments molt difícils per 
a ella. A més de la seva relació com a mare i filla, imagino 

que els havia de unir una amistat molt especial tenint la 
mateixa professió.

Gracies a persones com Victòria Sau les dones van aconse-
guint arribar a nivells d’igualtat, per poder fer una vida soci-
al, professional amb un mínim de normalitat. Persones com 
Sau il·luminen la vida de moltes dones en aquesta cerca tan 
llarga de la nostra identitat, en aquest esforç per conquerir 
objectius propis i a arribar a ser veritables protagonistes de 
la nostra existència. En aquesta lluita per aconseguir viure en 
un món millor, en definitiva.

En aquests dies espero que se celebrin molts homenatges 
per Victòria. Desafortunadament, encara no disposem a Ca-
talunya de programes radiofònics i televisius que s’ocupin 
d’aprofundir en els temes relacionats amb les dones i donin a 
conèixer personalitats tan creatives com Sau. No programes 
de bellesa ni de moda, ni de xafarderia. Sinó programes que 
indaguin en la naturalesa femenina. Crec que no hauríem 
de deixar de reivindicar-los. Grans cadenes com la BBC els 
tenen des de fa dècades. Ara ja s’obrien fet un programa 
aprofundint sobre les idees de Victòria Sau, sobre la seva 
personalitat, la seva biografia. Com va començar a investigar 
sobre les dones si a l’Espanya dels 60 ningú ho feia . Quins 
van ser els temes més polèmics de la seva obra . En què es 
va avançar . Segurament ens quedarem sense saber-ho. En 
aquest cas , potser Gemma pot explicar en un nou llibre . De 
moment , el meu més sincer condol i afecte,

Irene Boada

Comunicat del Col·lectiu Feminista Victoria Sau, per a 
l’homenatge a Victoria Sau Sánchez

El Col·lectiu Feminista Victoria Sau, ens adherim a aquest 
homenatge a la nostra mestra inoblidable Victoria Sau 
Sánchez, i volem testimoniar el nostre agraïment per dei-
xar-nos la seua formidable obra escrita, per haver tingut 
la generositat de desplaçar-se a Xirivella, en els anys 
2004 i 2007, a pronunciar dues conferències magistrals, 
i per cedir-nos el seu nom, que sens dubte, va ser un 
suport moral molt important per iniciar el treball del grup, 
un suport tan pròxim que mai oblidarem. A Xirivella, ha 
deixat la seua empremta, els seus articles, conferències 
i llibres que continuaran pronunciant intactes les seues 
sàvies paraules.

Xirivella 10 de març de 2014
Col·lectiu Feminista Victoria Sau
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Des del CAPS (Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris) ens volem 
adherir al homenatge a Victòria Sau amb aquestes paraules:
Al llarg de la història del Programa Dona Salut i Qualitat 
de Vida del CAPS, que va començar les seves activitats al 
1991, el pensament de la Victòria Sau ha estat font d’ins-
piració i matèria de reflexió constant. L’hem llegida i l’hem 
escoltada. 

L’hem entrevistat a la nostra revista i li hem demanat consell 
en moments d’incertesa. 
I moltes vegades hem trobat a les seves encertades paraules 
la forma exacta per expressar les nostres inquietuds. 

Com a mostra, deixem aquí aquesta frase contundent que sinte-
titza amb senzillesa i precisió el que significa allò que nosaltres 
anomenem la medicalització de la vida i la salut de les dones:

“Las mujeres tienen órganos que no sienten como suyos, 
cuyas funciones les son ajenas, y de los que disponen los 
entendidos en el terreno que sea”

A VICTORIA. 
Madre de las que elegimos ejercer y recuperar a la MADRE

No puedo ubicar en el tiempo, desde cuando el trabajo de 
Victoria Sau empezó a ser parte de mi bagaje como mujer y 
como profesional de la salud.
A veces, tengo la impresión de que ha formado parte de mi uni-
verso desde siempre. Tal vez porque cuando leía algo de ella, 
siempre era más un “reconocer-reconocer-me”. Reconocer algo 
que mi intuición me contaba, y que no era tanto que viniera de 
afuera, sino a modo de un reencuentro. Dicen que eso es lo 
que indica que una obra es algo más que buena: cuando te re-
conoces, cuando te resuena como algo propio, pero expresado 
con más claridad, rigor, belleza, poesía, sentido universal…
Si bien toda su obra ha sido una luz en el camino, y un acom-
pañamiento constante, ha habido algunas especialmente úti-
les e inspiradoras. 
Mi vinculación especial con los temas de maternidad, desde 
siempre, hizo que su obra El vacío de la maternidad haya pasa-
do a ser para mí su obra más significativa. Un hito. Pocos libros 
he encontrado en mi vida tan valientes, tan reveladores, tan lú-
cidos y a la vez tan sencillos y evidentes, que una se pregunta 
cómo no se escribieron antes, y cómo no están inundando los 
estantes públicos y privados. Una de sus reflexiones, que me 
inspiró, y aún sirve de inspiración amorosa para muchas otras:
“… liberarse como mujer, es en sentido retroactivo, liberar a la 
madre; el mayor acto de amor que pueda darse. Porque la pro-
pia liberación implica que la-madre-función-del padre no ganó 
la partida, sino la huérfana que había en ella, la mujer, sin más.”

Después de muchos años de que ella formara parte de mi uni-
verso de referentes bibliográficos e ideológicos, la vida- que es 
siempre más sorprendente y bromista de lo que podamos nunca 
prever- se encargó de que nos cruzáramos “por los pasillos”. Y 
en la primera presentación de mi primer libro- a 1000 kms de 
su Barcelona natal-, ella estaba en primera fila.  Es más, levantó 
la mano para tener la primera intervención. Por eso la recuerdo 
con tanta exactitud. Es de esas situaciones que te parecen sue-
ños que de pronto se realizan: ¡Uno de mis mayores referentes, 
estaba ante mí, e intervenía públicamente sobre mi primer tra-
bajo!: que increíble!, que emoción! Que susto! no creo necesario 
abundar en cómo pude sentirme en esos momentos… y no hay 
palabras para ello, sólo podría hacerlo con gestos.
Yo había basado la presentación en una proyección audio-
visual, donde se recogía en forma de imágenes y sonido, la 
esencia de lo que era el contenido de libro.
Su intervención fue tan sencilla como rotunda: “Es la cosa 
más bella que he visto en mi vida”… y añadió algunas cosas 
más… aunque yo ya no sé si escuchaba algo. Y el valor de lo 
que yo quiero compartir aquí no lo precisa.
Que una intelectual, y obrera de la vida y el pensamiento, bri-
llante, lúcida, valiente y admirada como ella, tuviera el interés 
de estar allí, de intervenir, de aportar algo, ya me pareció 
sorprendente y aumentó mi admiración y mi gratitud.
Además de reconfortarme en mi re-construcción como mujer 
y mujer madre.

Pero, que el valor primero y mayor que destacara de lo que 
veía fuera la belleza… sencillamente me conmovió. Y me 
confirmó que un alma grande va más lejos que un gran in-
telecto. Y que la sencillez, la inteligencia, la humildad y la 
generosidad, van ligadas necesariamente a una gran mujer.
También me mostró algo más: que cuando una mujer ha cui-
dado, respetado, y profundizado sobre su propia femineidad, 
al tiempo que ha avanzado en ello desde la investigación, la 
asistencia, y el pensamiento, no sólo puede producir obra va-
liosa, sino que deviene impulsora y sostenedora de las de las 
demás. Es inspiradora nutricia. Desde lo ideológico, desde lo 
intelectivo, desde lo anímico, desde lo sensible.

La había visto intervenir en foros amplios, académicos, intelec-
tuales, elitistas. En esa ocasión, tuve el placer de contemplarla 
y compartir con ella, un grupo de trabajo sobre la salud mental 
en las mujeres, con un grupo de mujeres del sur. Mujeres sen-
cillas, “madres de familia”, mujeres de “a pie”, con los rudi-
mentos de la lectura y escritura apenas, para las que la palabra 
“feminista” era considerada casi una extravagancia lejana.
Y sucedió algo para mí muy valioso y revelador: la entendieron 
perfectamente. La sintieron sencilla, cercana, se reconocieron 
a sí mismas, y fue de nuevo, fuente de inspiración. Ellas a 
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su vez, se sintieron re-conocidas, revalorizadas, importantes, 
sencillamente porque alguien como ella así se lo transmitió. 
La que hasta ese momento había sido un referente para mí des-
de el feminismo ideológico, empezó a serlo también como mujer
Y como ser humano.

Luego, la Vida nos ha ido regalando algunos otros “encuen-
tros de pasillo”, dado que vivimos a 1000 kms la una de la 
otra, y no ha sido posible algo más reposado. Todos ellos, 
ligados a mi trabajo y el suyo: compartimos algunas Jorna-
das, presentó mi primera obra en Barcelona, y prologó mi 
segundo trabajo. Además de algún encuentro personal. Y 
todos ellos han ido consolidando esa percepción y experien-
cia sobre Victoria. He seguido bebiendo de su trabajo, y sigo 
aprendiendo todavía… La siento como un eslabón funda-
mental en mi-nuestra historia personal y colectiva. En tanto 
que mujeres, en tanto que madres, en tanto que humanas.
Son sabidos y reconocidos su inteligencia, su brillantez, su 
trabajo. Ha sido inspiradora, impulsora, descubridora… y se-
guramente algunas cosas más que yo no he podido conocer 
de cerca ni disfrutar. Lo ha sido y lo es, para la cultura de 
este país, para nuestras generaciones, para las del futuro, 
para las mujeres.
Pero para mí además, es y será, sencillamente, un Alma Grande.

Arcos de la Frontera. 2014

María Fuentes Caballero.
Médica. Escritora. Directora del Centro de salud Artemisa

En nom del Col·lectiu de Dones en l’Església per la Paritat 
i representant a la seva Presidenta, Sra. Ernestina Ródenas 
Campos, faig arribar el nostre suport i agraïment al Consell de 
Municipal de Dones de Barcelona, per fer possible l’acte de 
reconeixement a aquesta gran dona, Victòria Sau i Sánchez, 
on hi serem presents algunes sòcies del CDE.
Ella es mereix tots els títols que li podem donar: Dona, mare, 
persona amb molta cultura, compromesa en diferents àmbits 
de la societat – Universitat, professional, social -, ja que va 
representar i “ser mentora” de moltes dones. Exemple a se-
guir per les dones que avui formem el Consell.
Ha estat un goig i un orgull poder-la conèixer. Fem que la 
seva memòria resti en nosaltres per esperonar-nos a no de-
fallir a conquerir la paritat que tant desitgem.

Amb afecte

Montserrat Biosca i Duch
Col·lectiu de Dones en l’Església per la Paritat

Missatge per Victoria Sau
 
Les seves afirmacions clares i contundents, encontra de 
la indefensió que han aprés moltes dones des de la seva 
infància, ens han ajudat i ens ajudaran durant la nostra 
vida. Per mi la seva afirmació: “Les dones tenen òrgans que 
desconeixen i no senten com seus i dels que disposen els 
experts en els terreny que sigui” m’ha guiat per saber quin 
es el camí de la informació i la formació que hem de donar 
a les dones en salut.   La seva funció de mentora sempre 
estarà entre nosaltres.

Dra. Carme Valls Llobet  

Una personalidad fuerte y, a la vez también, caracterizada 
por su generosidad en las relaciones humanas, su calidez y 

por su saludable sentido del humor

Sobre Victoria Sau

Conocimos a Victoria Sau en los últimos años de su vida. 
Victoria y su marido habían elegido la ciudad de Soria para 
pasar los veranos, decían que les gustó por el clima, el ta-
maño y la tranquilidad.  

Y en Soria, esa ciudad tan pequeña y con tan pocas preten-
siones que ni siquiera hace alarde de provincianismo, Victo-
ria supo de la existencia de una asociación de mujeres que 
se llamaba Antígona. Una asociación que convocaba todos 
los 25 de cada mes, una concentración para recordar a las 
mujeres asesinadas por sus compañeros y exigir medidas 
contra la violencia de género. Y ella nos buscó. Por eso, para 
hablar con propiedad, tendríamos que decir que fue ella la 
que hizo por conocernos.

Coincidimos en recurrir al mismo mito, Antígona. Ella para 
hablar del feminismo desde la perspectiva de la denuncia 
de los abusos del poder, nosotras para enmarcar la denun-
cia de la violencia de género y la lucha por la emancipación 
de la mujer.

Victoria mantenía su oído atento y su inteligencia lúcida, 
por eso hablar con ella fue siempre una experiencia fas-
cinante. 

Compartíamos su concepción de la violencia de género como 
inherente a la sociedad patriarcal en la que vivimos, cultura 
incapaz de elaborar las diferencias de otra manera que no 
sea integrándolas en una jerarquía, lo que inevitablemente le 
lleva a constituir rangos de desigualdad.
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Llamaba la atención tanta lucidez y tanta energía, en una 
mujer menuda y mayor, podríamos pensar que hacía juego 
con Soria, discreta en sus manifestaciones, y al mismo tiem-
po profunda y firme en sus convicciones. Llamaba la atenci-
ón el interés por transmitir su saber y la generosidad con la 
que se lo regalaba a quien quisiera oírla.

Por todo esto esperamos que la tierra de Soria en la que 
descansa, le acoja larga y hospitalariamente.

Con todo nuestro cariño y agradecimiento,

ANTÍGONA. 

bit.ly/RvSKvm

Video de l’acte:


