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Ecos del dadaisme a les dones avantguardistes espanyoles. 

(Les ultraistes i les ressonàncies posteriors) 

 

Per Susana Blas 

 

Eres el que no se sap 

boira. 

Jo anava obrint camins de l’arc de sant Martí 

per aconseguir-te 

i rere els teus passos 

seguien les meves torxes 

quan la teva mà d'or 

va obrir el costat esquerre. 

Lucía Sánchez Saornil (1921)1 

 

El 2016 es va complir un segle de la irrupció de l'esperit dadaista a Europa. La seva 
influència no només va traspassar fronteres geogràfiques. A diferència d'altres 
avantguardismes, Dadà va desbordar la seva temporalitat històrica, es va convertir en 
una actitud antiacadèmica atemporal; i avui s'utilitza el terme dadà gairebé com a 
adjectiu associable a qualsevol impuls creatiu «antiart» dels que en onades agiten 
l'ambient normatiu d'una època i remouen el terra de l'art establert. Davant d'altres 
avantguardismes, el dadaisme (1916-1920) era més difícil de fagocitar: el nihilisme, el 
pseudoinfantilisme, i la brutalitat bohèmia i sense retorn que proposa el converteixen 
en una proposta difícil d'absorbir pel sistema. 

I en aquest fluir art-vida dadaista de començaments del segle XX, les dones creadores 
no només van participar en el moviment al mateix temps que els seus companys 
masculins. Elles van ser sòcies fundacionals. Excloses durant segles del context 
artístic professional i educatiu, «les dones dadà», amb la seva rabiosa bohèmia, 
defensaven a la perfecció la idea de «no futur». El cabaret, la performance, la 
recuperació d'arts i d'artesanies considerades menors, l'expressió a través de la 
vestimenta, les maneres de vida marginals (fregant la delinqüència, en molts casos), 
eren la forma d'estar al món de dones que des de l'anarquisme, l'amor lliure i la 
desobediència trencaven els principis tradicionals de l'amor romàntic i de la família 
convencional. No crec que pugui dubtar-se, analitzant minuciosament les seves vides i 
les seves accions, que la seva autenticitat supera la dels coetanis homes, que, des 
d'una situació privilegiada, de subjectes de ple dret, «epataren un temps» per després 
tornar, amb el pas de l'edat, a una còmoda posició d'intel·lectuals a l'ús, mentre la 
majoria d'aquestes dones acabaven inadaptades o oblidades. Per a la posteritat, els 
inventors del moviment dadà, encara avui, són personatges com Hugo Ball o Tristan  

1Publicat a Ultra nº 4, u de març de 1921. Poema que Lucía Sánchez va dedicar a Norah 
Borges. 
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Tzara, mentre ments genials com les de Suzanne Duchamp, Sophie Taeuber-Arp, 
Clara Tice, Mina Loy, Hannah Höch o Toyen, entre moltes, cauen en l'oblit. Dos 
exemples paradigmàtics d'usurpació de llegat són els d’Emmy Hennings2 i Elsa von 
Freytag-Loringhoven. Emmy Hennings, cantant, escriptora anarquista, ballarina i 
performer, és la creadora del Cabaret Voltaire, amb la seva parella Hugo Ball, que es 
va emportar el reconeixement en solitari. I Elsa von Freytag-Loringhoven, poeta, 
pintora, escultora, model i ballarina, «li va regalar» a Marchel Duchamp una de les 
idees que revolucionarien la Història de l'art de la segona meitat del segle XX i que ell 
es va atribuir durant dècades: el cèlebre urinari-font3. 

Apunto aquestes qüestions prèvies sobre dadaisme internacional i dones abans 
d'acostar-nos al cas espanyol, perquè si bé arran del centenari del moviment el 2016 
es va treballar per recuperar el llegat d'aquestes creadores, els seus reconeixements 
segueixen quedant-se en articles periodístics o en monografies individuals que les 
estudien com estrafolaris casos aïllats, faltant encara les correccions en les cròniques 
oficials, que haurien reconstruir d'una manera justa una història compartida en la qual, 
a més, elles van arriscar la seva vida en compliment d'una postura radicalment 
bohèmia i antiart. 

 

1. Les ultraistes espanyoles i llatinoamericanes 

Abordar en un sentit estrictament històric el dadaisme a Espanya passa per referir-se 
al ultraisme, un moviment literari avantguardista que es va iniciar a Espanya i 
l'Argentina el 1918 i que va perdurar fins 1924. 

Recollint herències del creacionisme del poeta xilè Vicente Huidobro, l'ultraisme va ser 
liderat per un grup de poetes que freqüentaven les tertúlies del Cafè Colonial de 
Madrid, presidides per Rafael Cansinos Assens. Entre els seus membres, podríem 
citar Guillermo de Torre, Juan Larrea, Pedro Garfias, Ernesto López-Parra, Pedro 
Iglesias Caballero i Lucía Sánchez Saornil, grup al qual s'uniria Jorge Luis Borges. 
Internacionalment, va rebre influxos del futurisme i el dadaisme. 

Si volem estudiar la influència de Dadà en les creadores espanyoles, sembla obligat 
estudiar l’ultraisme espanyol i analitzar-ne el paper de les dones que van compartir 
aquesta proposta radical. 

2Emmy Ball-Hennings «va ser dinamita necessària per a l'explosió del dadaisme», afirma 
Fernando González Viñas en una recent monografia que li ha dedicat en forma de novel·la 
gràfica. Per la seva banda, a Alemanya es va reeditar l'obra literària d'Emmy Ball-Hennings el 
2016, amb motiu del centenari; però encara no s'ha difós a nivell generalista seu paper. 
Fernando González Viñas (autor), José Lázaro Marc (il·lustrador), L'Àngel DADÀ: Ventures i 
desventures d'Emmy Ball-Hennings, creadora del Cabaret Voltaire, El Paseo Editorial (2017). 

3Segons alguns investigadors, abans de l'exposició, a l'abril de 1917, Duchamp escriu a la seva 
germana: «[...] una amiga, emprant el pseudònim de Richard Mutt, em va enviar un urinari de 
porcellana a manera d'escultura». Elsa va morir el 1927, abandonada i oblidada, mentre el 
1950 Duchamp assumia l'autoria de l'obra i fins i tot va reproduir 17 còpies de la font, que estan 
en diferents museus del món. 
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El llibre més recent sobre el tema: Poetes del no-res. Petjades de Dadà a Espanya 
(2017), de Pablo Rojas4, revela les relacions entre tots dos moviments, fins el punt que 
promotors de l'ultraisme com Guillermo de Torre van ser els traductors dels manifestos 
i dels poemes dadà, i vasos comunicants entre ambdues corrents. El llibre defensa 
amb bon criteri que el dadaisme «si bé no es va donar en el nostre país en estat pur», 
sí ho va fer «dins l'aliatge ultraista». Aquest grup va publicar poemes d'inspiració dadà, 
va celebrar vetllades provocatives en la línia de les del Cabaret Voltaire, va traduir els 
textos dadaistes en revistes ultraistes com Cervantes, Cosmópolis, Grecia o Vltra, i 
figures com Guillermo de Torre van estar en contacte amb els líders europeus 
dadaistes. En el llibre de Pablo Rojas es documenten totes aquestes connexions, 
reeditant les aparicions de l'univers dadà tant en les revistes artístiques com en la 
premsa més generalista. 

En aquest volum, s'emfatitza la rellevància de la trobada entre Guillermo de Torre i 
Jorge Luis Borges, dues personalitats clau per forjar el moviment a Espanya i a 
l'Argentina; i, no obstant això, no es fa referència a una dona fonamental per entendre 
la connexió entre aquestes dues figures. Em refereixo a Norah Borges, germana de 
Jorge Luis Borges, i futura esposa de Guillem, que va ser una escriptora notable i una 
brillant pintora que va il·lustrar amb els seus gravats els textos ultraistes i altres escrits 
avantguardistes posteriors. 

Tristament, les dones estan absents, com en la majoria de les bibliografies sobre 
l'època, a excepció d'algun assaig d’investigadores compromeses amb la igualtat de 
gènere. Per exemple, no es recull el paper inspirador de Sonia Delaunay5 que havia 
arribat a Madrid amb el seu marit el 1914 i que amb la seva energia va convertir 
l’estada en lloc de trobada i creació per als ultraistes. El matrimoni va ser el que va 
passar a Guillermo de Torre les adreces i els contactes personals de figures del 
dadaisme com Tristan Tzara. 

La desaparició dels noms de dones del discurs, ja siguin companyes d'estudi, de 
tertúlia, familiars, professores... és greu perquè crea una imatge exclusivament 
masculina de contextos en què homes i dones convivien amb més naturalitat de la 
qual la crònica posterior fa suposar. En el cas de Norah Borges (pintora, gravadora i 
escriptora) l'omissió és inexplicable doncs va estar acompanyant al grup amb 
assiduïtat i va participar amb els seus gravats en la traducció a imatges de les 
consignes de senzillesa i avantguarda que les noves idees sol·licitaven. De fet, les 
seves col·laboracions en revistes són incomptables i provades. 

 
4  Pablo Rojas, Huellas de Dadá en España. Poetas de la nada, Edición de Renacimiento, 
Sevilla, 2017 

5«La parella Delaunay es va instal·lar per primer cop el 1914 a Madrid. Després de diversos 
periples per la Península ibèrica es quedaran diversos anys a Madrid. La seva casa serveix de 
lloc de trobada dels joves artistes madrilenys, entre ells Guillermo de Torre. Gràcies als 
Delaunay, aquests artistes descobreixen a Apollinaire, Cendrars i al duaner Rousseau, així com 
el moviment Dadà. [...]. La direcció de Tristan Tzara va circular en el moment en què els 
Delaunay van trobar als joves escriptors madrilenys». Traducció pròpia de l'original en francès: 
Guillermo de Torre. Ultra-Dada entre deux avant-gardes (edició d'Eddie Breuil), Les presses 
duréel, 2009, pàg. 5, Prefaci (p. 5-25).
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1.1. Lucía Sánchez Saornil  

Una escriptora ultraista imprescindible i avui oblidada de moltes de les cròniques, és 
Lucía Sánchez Saornil (1895-1970), que en la seva primera època va signar com 
Luciano de San-Saor. Per a Juan Manuel Bonet6 seria, de fet, l'única dona 
estrictament ultraista del grup espanyol. L'estudiós de les avantguardes no dubta a 
destacar la seva vàlua: «El cridaner d'ella és que, sent l'única dona del grup, la majoria 
dels poemes els va publicar amb màscara masculina. Aquesta telefonista, d'origen 
humil, va reaparèixer després amb el seu veritable nom com una de les fundadores del 
sindicat cenetista Dones lliures. Va ser molt activa durant la guerra; es va exiliar 
després a França i va acabar els seus dies a València, on es va dedicar a la pintura i a 
escriure poemes místics»7. 

De Lucía Sánchez, va dir Guillermo de Torre en el seu moment: «Orna nostres frisos 
d'avançada i encén les seves paraules fosfóricas sobre el marbre polèmic de la nostra 
taula confraternal». I segons la investigadora Margherita Bernard: «Aquestes paraules 
donen fe de la participació d'aquesta autora en el moviment ultraista, del qual va 
formar part des de 1919; la majoria dels poetes que van donar vida a l'ultraisme eren 
col·laboradors de la revista Els Quixots i segurament per aquest mitjà Lucía va entrar 
en contacte amb el grup i va publicar en les revistes portaveus del moviment, com 
Cervantes, Grècia, Taulers, Vltra, Plural i Gran guinyol. [...] La seva poètica va ser 
evolucionant a l'entrar en contacte amb l'ultraísmo i va ser abandonant el pseudònim 
passant a signar les seves creacions amb el seu veritable nom»8. 

I si ampliem la reflexió al cas argentí, van existir més poetes, entre les quals destaca 
Norah Lange (1905-1972), que no només va ser una brillant poeta ultraista, també va 
aconseguir filtrar l'esperit del moviment a la prosa. Segons May Lorenzo Alcalá: «No 
només va abandonar la poesia per la narrativa, introduint-se en un gènere considerat 
encara més masculí, sinó que va aconseguir donar a la seva prosa unes 
característiques tals que, com diu Molloy, es pot considerar que és en aquest pas-o 
més bé en l'espai que deixa lliure aquest pas, terra de ningú- on el ultraisme de Lange 
es torna de debò fecund, creador. En altres paraules, que la jove de cabellera 
flamejant va aconseguir el que cap home va poder: reutilitzar les propostes de 
l'ultraisme, que era un corrent estrictament poètica, en la prosa i, a través d'aquest 
gènere, fer-la perdurar en el temps»9. 

1.2. Norah Borges 

Resulta preocupant com es produeix l'eliminació de les dones creadores de la Història. 
És aterridor descobrir com aquestes dones van poder aparèixer amb certa normalidad  

 

6 Juan Manuel Bonet és un dels grans estudiosos de les avantguardes espanyoles en volums 
com: Diccionario de las vanguardias en España (1907-1936), 1995; o Impresos de vanguardia 
en España (1912-1936), 2009. 

7 Declaracions de Juan Manuel Bonet al Diario de Burgos: «L’ultraisme és la clau per a 
entendre l’obra de creadors posteriors», 1 de maig de 2012. 

8 Margherita Bernard, Web Escritoras españolas en la prensa, 1868-1936. Antologia didàctica. 
<http://www.escritorasenlaprensa.es/lucia-sanchez-saornil/>. 

9 May Lorenzo Alcalá, «La sociedad secreta de las mujeres ultraístas argentinas», Revista El 
Catoblepas, n.º 89, juliol de 2009. 

http://www.escritorasenlaprensa.es/lucia-sanchez-saornil/
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en la seva època en revistes, cròniques i antologies, i desaparèixer progressivament, 
fins i tot ser eliminades, de les edicions posteriors d'un mateix volum. El cas de Norah 
Borges ens serveix d'exemple. Tot fa pensar que mentre Norah i Guillermo de Torre 
van ser nuvis, tots dos van participar en el grup d'escriptors i artistes de l'avantguarda, 
i ella va ser ressenyada i elogiada pel seu treball. La situació va canviar molt un cop 
casats i, de tornada a l'Argentina, la seva memòria es va anar diluint en els llibres fins 
a arribar a dubtar-se de les seves aportacions. Com descriu May Lorenzo Alcalá: «[...] 
abans de formalitzar el seu compromís amb Norah Borges, s'evidencia la intenció de 
Guillermo d'afalagar a la seva futura dona -la inclusió d'un capítol dedicat als 
gravadors, que després desapareixeria, en la primera edició de Literatures europees 
d'avantguarda, per exemple-, però no per això ha de descartar la influència social que 
la germana de Jorge Luis exercia sobre les joves de la seva classe amb inclinacions 
artístiques»10. 

Tot i que el seu paper com a gravadora és indiscutible (comptem amb les seves 
il·lustracions en una infinitat de revistes i publicacions), es posa en dubte la seva 
aportació, com afirma Patricia Artuondo: «Quant a l'activitat de Norah Borges (1901) -
quan és esmentada-, apareix limitada a la seva actuació com a il·lustradora, a 
excepció feta d'Emir Rodríguez Monegal qui en el seu Jorge L. Borges: a literary 
biography, li va reconèixer un paper actiu que es va ocupar de destacar en diverses 
oportunitats al llarg del seu llibre . Altres mencions menors -com la d'Emilio Carilla, que 
l'assenyala costat del seu germà com a punt d'enllaç entre el ultraisme espanyol i el 
argentí- no arriben a modificar el que venim afirmant»11. 

En relació amb la presència de Norah a les tertúlies i en la vida social espanyola 
d'avantguarda, amb el temps arriba a posar-se en dubte fins a la seva presència. 
Potser perquè ja molt major ella mateixa va treure importància a aquests moments de 
la seva vida lliure i desenfadada de joventut12. No sent aquests comentaris, en tot cas, 
proves de que allò no hagués existit, com expliquen un nombre notable 
d'investigacions: 

«Al març de 1920, coincidint amb el trasllat de la revista Grècia a Madrid, els Borges 
van fer el mateix. Jorge Luis Borges aviat va trobar en les tertúlies del Cafè Colonial un 
punt de trobada amb poetes i pintors tant espanyols com estrangers. Serà el moment 
en què els dos germans van fer amistat amb Ramón Gómez de la Serna i Guillermo de 
Torre. Per la seva banda, Norah acudia a les tertúlies de l'Antic Cafè i Botillería del 
Pombo, on podem afirmar que Norah Borges va ser de les poques dones assídues 
durant els anys vint. L'estada a Madrid va ser realment decisiva per a la seva promoció 
artística ja que els seus gravats es van publicar en revistes d'avantguarda com ara 
Ultra, Taulers, Horitzó, Reflector o Plural, fet que va permetre identificar-la com la 
pintora de l'ultraisme. Concepte difícil de definir ja  
10 May Lorenzo Alcalá, «La sociedad secreta de las mujeres ultraístas argentinas», Revista El 
Catoblepas n.º 89, juliol de 2009. 

11 Patricia Artuondo, «Entre "La aventura y la orden": los hermanos Borges y el Ultraísmo 
argentino», Cuadernos de Recienvenido, nº10. 

12 Juan Manuel Bonet ha declarat: «Norah Borges, la germana del poeta, a la qual vaig tenir la 
sort de conèixer, i que contribuí al moviment com a il·lustradora de revistes ultraistes, em 
comentà que en aquella època les senyoretes no anaven al cafè. “El freqüentaven les altres, 
les de la mala vida”, apuntava». Declaracions de Juan Manuel Bonet al Diario de Burgos, «El 
ultraísmo es la clave para entender la obra de creadores posteriores», 1 de maig de 2012. 
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que no es disposa de teles de l'època, encara que sí de significatius gravats juntament 
amb els de Rafael Barradas i Wladyslaw Jahl»13. 

«La participació de Norah va ser decisiva en les tertúlies i fruit d'elles són els articles 
que, sobre la seva obra, es van publicar a Grècia i dels quals destaquem "Una pintora 
ultraísta" d'Isaac del Vando Villar o "L'art candorós i torturat de Norah Borges" de 
Guillermo de Torre. En ells s'analitza la seva obra des de la perspectiva de la 
modernitat, argumentant la seva àmplia formació fins arribar a un estil únic i 
personal»14. 

No obstant això, amb «la volta a l'ordre» mundial a partir de 1924, Norah és situada en 
una posició molt més conservadora pel seu marit, que arriba a eliminar les seves 
aportacions de les reedicions de les antologies. Ho explica a la perfecció Roberta Ann 
Quancelle: «Cap a 1923-1924 Norah va atendre, com molts companys per tota 
Europa, la crida a una volta a l'ordre després de la Gran Guerra. Com ha assenyalat 
Patricia Artundo, un dels signes del canvi que es produeix en la seva obra és el retorn 
a la pintura i el progressiu abandonament del gravat com a mitjà preferit (mitjà que 
depenia crucialment de la difusió de les revistes i que s'havia ajustat a les 
característiques d'aquestes). Però és curiós comprovar, a més, com, en la pràctica, la 
tornada a l'ordre comporta també determinats canvis de conducta per part de l'artista i 
la seva parella. La petjada d'aquest procés, que s'uneix a la defensa del classicisme la 
reivindicació per part del crític de "feminitat, i, implícitament, l'assumpció per part de 
l'artista del paper tradicional de la dona"»15. 

2. Dadà ressonant ... Alguns casos de postdadà, elegits des de la intuïció: Gloria 
Fuertes, Esther Ferrer i Angélica Liddell 

Aproximar-se al dadaisme, com hem esbossat en la introducció, es pot fer també des 
d'un angle temporal estès fins a pràctiques més contemporànies. Sense tractar de fer 
un acostament exhaustiu, m'he deixat portar per les meves intuïcions en seleccionar 
tres exemples de creadores que bé poden defensar l'esperit dadà en èpoques molt 
posteriors a les del moviment en sentit estricte. 

Gloria Fuertes (1917-1998) 

Gloria Fuertes va ser una poeta absolutament personal que va beure de molts dels 
avantguardismes de principis del segle XX. Hom la considera la representant dona del 
postisme, el moviment neovanguardista dels anys 40. En la seva escriptura i en la 
seva actitud vital barreja sense contradiccions a Valle-Inclán, a Ramón Gómez de la 
Serna, el surrealisme i l'influx dadaista més provocador, que va tenir reflex no només 
en la seva obra, també en la seva vida lliure i antinormativa. 

 
13 Francisca Lladó Pol, «El viaje como generador del gusto. La respuesta de Norah Borges a la experiencia 
del viaje a Mallorca».  

14 Francisca Lladó Pol, «El viaje como generador del gusto. La respuesta de Norah Borges a la experiencia 
del viaje a Mallorca». 

15 Roberta Ann Quance, «Espacios masculinos/femeninos: Norah Borges en la vanguardia», Dosieres 
feministas, n.º 10, 2007.  
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Esther Ferrer (1937) 

Performer i artista, Esther Ferrer recull en les seves accions, des de la sobrietat, la 
total irreverència del cabaret dadaista. Va pertànyer al grup Zaj juntament amb Juan 
Hidalgo i Walter Marchetti, que al seu torn revisitaba Fluxus (un moviment 
neodadaista). Els jocs de paraules, la crítica social, la importància atorgada al 
simbolisme del cos i dels objectes, són posats en relació amb un esdevenir concret. 

Angélica Liddell (Figueres, 1966) 

Angélica és una de les creadores més brillants i provocadores de l'escena actual. 
Escriptora, directora d'escena i actriu, ha estat premiada amb el Premi Nacional de 
Literatura Dramàtica i amb el Lleó de Plata de la Biennal de Teatre de Venècia 2013. 
El 2017 va ser nomenada Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres pel Ministeri de 
Cultura de França. Veure-la en escena és una experiència inoblidable. Angèlica escup 
els seus textos mentre el seu cos en tensió traspua ritual i dolor. Experimentar una de 
les seves actuacions és rebre una bufetada d'inconformisme, de poesia fosca, de 
desvari i bogeria. Part del més profund de la seva ànima turmentada buscant formes 
alternatives a la domesticació burgesa. 

3. Epíleg: i dadà segueix? 

Em recomana la meva amiga Ana Gorría (1979), gran escriptora i investigadora de la 
literatura, quan li consulto la seva opinió sobre influxos dadaistes en la poesia actual 
en castellà, que m'endinsi en els poemaris de Berta García Faet (1988), una de les 
promeses de la nostra poesia recent. Amb els seus inspiradors versos vaig a 
concloure aquestes anotacions sobre dadaisme, ultraisme i el llegat de les creadores 
d'avantguarda. 

derrida 

tanco la porta 

derriere de tu 

anàvem a molts restaurants 

sempre m’obries la porta 

sempre deies després de tu 

després de tu 

vaig començar a escriure poemes estranyíssims 

estranyíssimes plantes d'interior 

d'ombra 

bramaren bra- 

mó der Traum bramaren des des des 

garçons les 

dadaïstes enplenofederalhill enplefebrer bre 
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thing breathing 

no t'agradava derrida òbviament a mi 

tampoc obviously 

ioú 

ae 

rosa 

rosae 

plantes d'interior 

això vol dir que si hi va haver forward no hi va haver back 

des de llavors vaig començar a escriure poemes estranyíssims 

després de tu 

no t'he tornat a veure 

vaig tancar el pestell vaig entreobrir el llindar 

am i back will i be back on 

time will i forward 

you my 

song? 

des de llavors no t'he tornat a veure ni tan sols ni 

tan sols 

pel campus de l'última filosofía 

Berta García Faet (2017) 



9 

 

  


