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ELLES TAMBÉ HI EREN
Història de les dones de la casa Masó (1830-2015)
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La història de les dones ha estat sempre subsidiària i quan surten en el relat
històric ho fan com a personatges secundaris. La seva memòria ens ha estat
transmesa entre generacions al marge de la història oficial. Records d'àvies i
besàvies guardats en arques i calaixos, que provoquen mirades nostàlgiques i
lleus interrogants. Vestigis del passat que no compten massa per la
historiografia. Oblidades, injustament, en el paper de mares i companyes, la
seva lluita des de l'ombra, els seus somnis esvaïts, les seves pors i els riscos
a què s'enfrontaven, les morts prematures de part, el dolor de la pèrdua dels
fills. Aquest llibre aprofundeix en aquestes vides a l'ombra, des d'un mirador
privilegiat. El llegat material i documental de la família Masó permet recuperar
la memòria de dotze dones i 185 anys de la nostra història recent. Una
oportunitat per descobrir el seu petit món i, de retruc, una mica més de la
realitat de les gironines i les catalanes dels segles xix i xx.
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Rosa Maria Gil Tort
Rosa Maria Gil Tort (Barcelona, 1962) és doctora en Història Contemporània
per la Universitat de Girona i investigadora del Grup de Recerca Consolidat
Treball, Institucions i Gènere de la Universitat de Barcelona. Actualment és
tècnica de la Fundació Rafael Masó, professora associada d'Història i Història
de l'Art de la Universitat de Girona i directora de la col·lecció Quaderns de la
Revista de Girona. Ha investigat i publicat sobre la història de l'arquitectura i
dels arquitectes i la història dels hospitals i dels espais de sociabilitat dels
segles XIX i XX. Darrerament s'ha fixat en la història de les dones amb
aquesta recerca i amb el llibre Entre Montblanc i Barcelona, diari d'una
senyoreta de 1918. (Cossetània, 2019) Segueix i investiga la història de la
família Masó des de fa més de 25 anys, i ha catalogat el fons professional de
l'arquitecte Rafael Masó, l'epistolari privat en mans dels seus hereus, i tota la
documentació de la família Masó que es guarda a la Fundació Rafael Masó, a
més de la seva biblioteca.
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