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Béatrice Didier, Antoinette Fouque, Mireille Calle-Gruber (sous la 
direction de), Le Dictionnaire universel des Créatrices, lettrines dessinées 
par Sonia Rykiel, des femmes Antoinette Fouque, Paris, 2013, 3 volumes, 
4982 p.

Les edicions franceses “des femmes”, dirigides per Antoinette 
Fouque, van posar a la venta a finals de 2013 una obra molt ambiciosa: Le 
Dictionnaire universel des Créatrices. Aquest llibre recull un projecte original 
de la professora Béatrice Didier que s’ha pogut materialitzar gràcies al seu 
esforç unit a l’aportació editorial i econòmica de l’esmentat segell editorial. El 
resultat n’és una obra de 3 volums que sumen un total d’unes 10 pàgines. Està 
dividida en vuit dominis: Arts. Arts de l’espectacle. Geografia-Exploració, 
Historia-Politica-Economia, Literatura i llibres, Ciències i tècniques, Ciències 
Humanes i finalment Esports. El projecte havia pres unes dimensions tals que 
per la versió escrita s’ha operat una restricció però en la versió on-line trobaran 
el seu lloc moltes de les creadores que no han pogut estar consignades en 
aquesta. 

El motor que impulsa el diccionari és la voluntat de fer palesa la creació 
de les dones arreu del món i a través la història, de donar visibilitat a la seva 
aportació a la civilització. Està pensat com una contribució inèdita al patrimoni 
cultural mundial i vol fer el cens de les creadores conegudes o desconegudes 
que, individualment o en grup, han marcat el seu temps i han obert camins 
nous en un camp concret de l’activitat humana. Tots els continents estan 
representats, totes les èpoques, tot el repertori tradicional de les disciplines 
donant un lloc a totes les dones des de les esportistes fins a les polítiques, 
passant per les intèrprets, les representants de la tradició oral, les artesanes, fins 
i tot anònimes. El diccionari parteix d’un concepte molt clar: creadora és tota 
dona que realitza una obra.

Per portar a terme aquest projecte han estat necessàries nombroses 
col·laboracions dirigides amb mà experta per tres dones singulars: Béatrice 
Didier, Antoinette Fouque et Mireille Calle-Gruber. Les tres tenen gran 
experiència en la qüestió de la feminitat i concretament de l’escriptura 
femenina, les tres han portat a terme projectes editorials de gran envergadura, i 
han esmerçat tot el seu saber i tots els seus esforços en la coordinació i revisió 
d’aquesta obra monumental. Cal també esmentar la col·laboració de Sonia 
Rykiel que amb els seus dibuixos ha aportat una nota de color i d’ingenuïtat a 
la sobrietat de l’obra.

Fa molt temps que conec Béatrice Didier i he treballat amb ella en 
nombroses ocasions. Em va proposar de participar en aquest projecte i em va 
encarregar el sector de Literatura Espanyola. Per mi no ha estat una tasca fàcil 
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perquè he hagut de realitzar una tria dolorosa, ja que no s’han pogut incloure 
totes les creadores que ho mereixien, espero que aviat la versió digital ho 
repari. Un petit equip ha fet possible que el sector surti a la llum: M. Carme 
Figuerola, Cristina Solé, M. José Vilalta, Concepció Canut, Amalia Prat, 
M.Teresa Lozano i Marta Martínez Valls han estat les meues fidels companyes 
en aquesta aventura. Elles i jo estem orgulloses d’haver pogut aportar el nostre 
granet de sorra al diccionari de creadores.

Àngels Santa
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