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Centenares de mujeres iniciaron una militancia hasta entonces 
insospechada. Nunca hubieran creído las mujeres españolas que de su 
intervención dependiera el ganar o perder la guerra y, con ella, “su” guerra 
definitivamente. Pero se perdió la guerra y, así, la propia guerra de la 
mujer. 

Carmen Alcalde, La mujer en la Guerra Civil Española (1976: 119) 
 

 
Introducció: el canvi de tendència en la narrativa catalana dels anys trenta 
 

La decisió d’un escriptor per iniciar la seua trajectòria com a tal provoca un conjunt 
de reflexions més enllà de l’àmbit literari. Una sèrie de factors personals que poden ser 
objecte d’anàlisi des de les disciplines sociològiques, psicològiques o, fins i tot, polítiques. 
En definitiva, la iniciació de l’escriptor/a pot entendre’s —si obeïm a les interpretacions 
dels mites iniciàtics que Mircea Eliade va fer en volums com Allò sagrat i allò profà (1957: 
157) o Mite i realitat (1963: 77-82)— una experiència existencial constitutiva de la seua 
pròpia condició humana. En aquest sentit, la voluntat de començar una carrera literària pot 
obeir a una voluntat d’integració en el mitjà que envolta l’escriptor, amb una clara voluntat 
de deixar constància del seu pas per la vida a través de la seua obra. Una dimensió 
metacultural ja existent en cultures antigues —si resseguim les paraules d’Eliade (1957: 
92-100)—, que pot ajudar-nos a entendre la rellevància de l’inici literari d’una escriptora 
com la que és objecte del nostre estudi. La importància d’aquesta iniciació en el cas d’una 
dona escriptora localitzada en un context sociocultural concret que va afavorir la integració 
del seu gènere en la societat d’aleshores —el període històric marcat per la II República, 
amb l’esclat conseqüent d’una guerra civil— és destacable, en tant que l’existència de 
dones que escrivien en períodes anteriors és escassa.  

Atenent a la condició de gènere que es planteja a l’hora d’abordar els inicis literaris 
d’una escriptora,2 hem hagut de tenir en compte no sols la representació de la dona que fa 

                                                           
1 Aquest estudi s’ha portat endavant en el marc del projecte d’investigació de la Universitat d’Alacant “Estudis 
transversals: la creació i la recepció en les literatures i altres arts de la Mediterrània Occidental” (2006). Va 
tenir una primera aproximació en l’article “Començar a escriure: el repte de Mercè Rodoreda en els anys 
trenta”, Lluc, 824-825 (setembre-desembre 2001), Mallorca, pàg. 49-53. D’igual manera, en aquesta ocasió, 
volem agrair també la col·laboració del personal de la Biblioteca Francesca Bonnemaison de Barcelona que 
ens han facilitat amablement documentació especialitzada sobre la temàtica analitzada. 
2 Així, sobre els plantejaments teòrics de gènere que han marcat el nostre estudi, podeu llegir el capítol de 
Neus Carbonell “Esencialmente de mujeres: feminismos/escritura/identidad” (1997: 269-278). D’aquesta 
manera, tenim en compte les noves formulacions sobre l’aplicació de les teories feministes que s’han fet en 
els darrers anys sobre la crítica literària: “la existencia de un sujeto femenino ya no puede ser la garantía de la 



Rodoreda en els seus primers escrits, sinó la pròpia condició com a subjecte creatiu a 
mitjan camí entre la literatura i el periodisme, les dues ocupacions que van marcar els seus 
orígens intel·lectuals. Alguns estudis recents fets des d’aquesta perspectiva, han ampliat el 
coneixement que teníem sobre la importància de la generació d’escriptores que es van 
incorporar a la cultura catalana en la dècada dels anys trenta. Així, hem de citar els dos 
volums recents de Neus Real, Dona i literatura a la Catalunya de preguerra i Les 
novel·listes dels anys trenta: obra narrativa i recepció crítica (2006). Real, en el primer 
volum, analitza diversos aspectes socioculturals clau per a entendre el context en el que es 
van moure les escriptores catalanes d’aleshores: la concreció del feminisme a través de 
conferències o de la premsa, la participació de les dones com a públic i la interacció amb 
els gèneres que provocà (reforç de la novel·la de consum o la novel·la psicològica, entre 
altres), com també l’aparició de dones escriptores interessades en diversos gèneres i la seua 
ingent professionalització. Com bé destaca Real, “les noves autores van cultivar-los tots” 
(2006: 122); des de la poesia, la prosa, la narrativa infantil, el periodisme o la traducció, 
van ser punt d’interés d’un grup d’intel·lectuals que van diversificar la seua producció per 
tal d’aconseguir “una certa professionalització, generalment relativa en termes materials 
però evident i inqüestionable des de la perspectiva dels plantejaments i la previsible 
projecció pública” (Real 2006: 122). En el segon volum, l’estudiosa se centra en la 
trajectòria personal i narrativa d’autores com M. Teresa Vernet, Carme Montoriol, Rosa M. 
Arquimbau, Anna Murià, Aurora Bertrana, Elvira Augusta Lewi i Mercè Rodoreda. Com 
destaca Real en la “Presentació”, el 1925 representa un punt d’inflexió en la història 
literària catalana: el debat entorn del gènere novel·lístic i l’inici de la seua represa. Les 
escriptores catalanes d’aleshores van apuntar-s’hi, de seguida, al nou repte plantejat. El 
grup de narradores participen, doncs, d’un moviment global de recuperació de la novel·la 
en un curt període de temps, escapçat, sens dubte, per l’esclat de la guerra civil del 1936, 
tot i que algunes de les seues peces van ser publicades durant el conflicte. Els estudis de 
Real han completat un primer assaig que abordava el revulsiu que va representar l’aparició 
d’un grup potent de narradores catalanes en els anys trenta; ens referim al llibre d’Anne 
Charlon, La condició de la dona en la narrativa femenina catalana, 1900-1983 (1990), que 
va estar un llibre clau en la recuperació d’unes autores que,3 durant la segona meitat del 
segle XX havien estat silenciades, al temps que destacava el tractament que havien donat a 
la dona com a personatge: 

Assistim al naixement d’una generació de novel·listes plenament professionals, una generació 
portadora de grans possibilitats interrompudes brutalment per la Guerra Civil. La voluntat militant 
s’atenua, el costumisme desapareix, l’anàlisi psicològica es desenvolupa. [...] Totes les novel·listes 
d’aquesta generació, igual que les precedents, expliquen històries de dones: els seus personatges 
principals són dones gairebé sempre, i els temes entre homes i dones. Tot i que cap de les novel·listes 
no participa en la lluita feminista d’una manera virulenta, les seves obres reflecteixen tot allò que es 
va aconseguint i expressen les aspiracions i les preocupacions de les dones d’aquesta època. 
(Charlon 1990: 68) 

 

                                                                                                                                                                                 
verdad textual. Pero tampoco puede dejar de serlo radicalmente.” (Carbonell 1997: 277). En aquest marc de 
reivindicació del subjecte femení es mou la nostra investigació. 
3 És interessant l’anàlisi del context socioeconòmic que va afavorir la incorporació de les dones al món de la 
cultura i de la literatura al capítol “Una narrativa testimoni dels canvis de la societat” (1990: 69-82). 
 



Podríem, doncs, observar un paral·lel amb les observacions de Virginia Woolf 
exposades en la conferència “Les novel·listes” del 1918: 

ningú no admetrà que pugui confondre una novel·la escrita per un home amb una novel·la escrita per 
una dona. En primer lloc, hi ha una diferència evident i enorme pel que fa a les experiències. Però la 
diferència essencial no rau en el fet que els homes descriguin batalles i les dones, parts, sinó que 
cada sexe es descriu a ell mateix. (Woolf 1999: 32) 
  
Comptat i debatut, dins de les línies de reivindicació anterior sobre les nostres 

autores, caldria ressaltar el comentari del novel·lista Francesc Trabal que serveix de 
referent per a entendre l’excel·lent acollida que va tenir la nova generació de dones 
catalanes escriptores: “les nostres dones, amb llur producció i amb la qualitat de llur 
producció donen un alt exemple als escriptors catalans del sexe contrari. Un espectador 
inèdit es meravellaria que Catalunya pogués aguantar l’atenció literària amb uns primers 
termes femenins.” (Francesc Trabal, Diari de Sabadell, 11.04.1935; Real 2006: 13). La 
participació de la dona com a narradora esdevé, doncs, una realitat des del primer moment 
de recuperació del gènere novel·lístic després de la crisi que havia tingut durant el període 
noucentista. Poden ser ben significatives les paraules de Mercè Rodoreda, en el moment 
just que havia iniciat la seua trajectòria com a narradora, que en una ressenya sobre la 
novel·la d’Anna Murià Joana Mas (Clarisme, 12.05.34), es congratulava dels atacs contra 
el gènere: “hem seguit amb força d’interès, el renou aixecat al voltant de les declaracions 
antinovel·lístiques de Josep Pla i de Manuel Bruent. Les seves guitzes contra la novel·la, 
cal agrair-les”. Rodoreda conclou el seu escrit amb un repte que sent com a periodista i 
com a escriptora: “Ens calen novel·les. [...] en el moment actual, el que ens cal, és que es 
llegeixi, i en català”. El canvi de tendència, més enllà de les proclames que afavorien la 
represa del gènere, va ser clar; la consolidació d’un públic lector que sol·licitava narracions 
en català autòctones va afavorir l’èxit literari dels nous escriptors, com especificava Joan 
Triadú en La novel·la catalana de postguerra (1982): 

alhora una certa, progressiva i desitjada expansió de la lectura en català portava també les novel·les 
catalanes a un públic lector menys exigent de la perfecció i de la singularitat i més addicte a un 
concepte i a uns models de novel·la de menys qualitat formal i més expressius en els continguts. 
Aquest caràcter més popular i de gent que s’ha fet ella mateixa una cultura, del públic lector, volia 
una novel·la humana i de denúncia social. (Triadú 1982: 14) 

 
 L’alliberament progressiu i la instrucció de les dones afavorí l’aparició d’un públic 
lector preparat que reclamà un espai important i que va motivar, entre altres, que 
apareguera una trilogia com la de Carles Soldevila, Fanny (1929), Eva (1931) i Valentina 
(1933), dirigida a les capes populars femenines.4 D’altres escriptors que participen en la 
represa del gènere, al costat de les dones citades, són Miquel Llor, Josep M. de Sagarra, 
Llorenç Villalonga, Sebastià Juan Arbó, Salvador Espriu o Francesc Trabal. Joan Fuster, en 
Literatura catalana contemporània (1971: 244-245), destacava el valor d’aquest grup de 
novel·listes en tant que havien consolidat un gènere, la novel·la, tot seguint els postulats 
noucentistes de renovació lingüística i modernitat estilística. Un conjunt de factors que va 
representar l’increment en l’edició de novel·les en català a partir de 1925 i que ajudà a 
establir un clima optimista que afavorí, durant els anys trenta, la incorporació de nous 
escriptors entre els quals cal destacar les autores assenyalades. 
                                                           
4 Llegiu, entre altres, els arguments que exposa Carme Arnau en Marginats i integrats a la novel·la catalana 
(1987). 



 
 

Les narradores catalanes dels anys trenta: la seua consolidació 
 
De manera concreta, podem observar una sèrie de factors contextuals que van 

afavorir l’aparició d’una nòmina important de dones al desenvolupament dels gèneres 
narratius. Es tracta d’un grup generacional que, tot i iniciar la seua participació activa en la 
literatura catalana en els anys previs de la Dictadura de Primo de Rivera, assoleixen al llarg 
de la II República la seua veu pròpia. Un grup marcat, sens dubte, per una ideologia de 
posicions polítiques esquerranes, manifestaren o no una voluntat de compromís públic. En 
totes aquestes dones, la rellevància simbòlica de Caterina Albert (Víctor Català) era força 
evident, una escriptora que els precedia i que es mantenia en plena activitat intel·lectual. 
Així, autores com Carme Montoriol, Rosa M. Arquimbau o Anna Murià es mostren 
interessades pel gènere novel·lístic en uns anys concrets dins de la tradició escapçada de la 
literatura catalana, hereva del rebuig noucentista, i dins d’una “xarxa femenina de 
tendència esquerrana que es va anar creant amb la seva intervenció directa.” (Real 2006: 
88). En el cas de Rodoreda, des del moment d’aparició d’una de les seues primeres 
novel·les —Del que hom no pot fugir (1934)—, un crític com Agustí Esclasans la 
relacionava amb l’escriptora de L’Escala: “podríem situar Mercè Rodoreda a la ratlla 
d’aiguafortisme de Víctor Català. Però Mercè Rodoreda acoloreix el fons d’aiguafort amb 
un sentit saníssim de la vida real.” (Esclasans 1934).5 

D’igual manera, cal destacar la importància cabdal d’Edicions Proa, des de la 
col·lecció “Biblioteca A Tot Vent”, dirigida per Joan Puig i Ferreter, per incorporar-ne la 
nòmina d’autores dins de la política concreta que mostrà envers la potenciació dels 
escriptors novells. En general, el món editorial i crític va interessar-se, al costat de la 
nòmina de nous escriptors, per unes dones que intentaven dotar de normalitat la cultura 
catalana d’aleshores. Les escriptores dels anys trenta cercaven, i el seu model narratiu així 
ho reflecteix, una mena de simbiosi entre la tradició modernista heretada i els nous corrents 
que circulaven pels altres països europeus. Una voluntat innovadora que anava completada 
per la reflexió entorn de la seua condició de dona. Una literaturització de la condició 
femenina que va aportar al mercat lector d’aleshores un canvi de concepció o de situació de 
la dona en el món intel·lectual d’aquella dècada. És ben cert que l’autèntica revolució que 
va representar la seua presència com a subjectes creatius era el fet que afavoriren l’interés 
de les dones consumidores de novel·la en català, que se sentien atretes pel reclam d’una 
bona nòmina de dones que escrivien. Una finalitat pragmàtica d’uns governs progressistes 
que tenien al seu costat els responsables de les editorials, com Proa, que s’interessaven per 
promoure una determinada ideologia a través de la literatura. Uns objectius dels quals la 
premsa i la crítica del moment se’n feia ressò, com bé ha estudiat Real en Les novel·listes 
dels anys trenta... (2006: 325), segons les paraules del 1932 que inclou de Lluís Pujades: 
“La dona a Catalunya ocupa un lloc ric de possibilitats en la literatura. [...] La dona, cal que 
estigui educada per una altra dona. [...] Per aquesta raó, les dones catalanes, en les 
escriptores de la seva raça troben les rectores de llur vida particular i pública.”. 

                                                           
5 Sobre aquesta influència entre escriptores, podeu consultar el nostre article “L’empremta de la narrativa de 
Caterina Albert en els primers relats de Mercè Rodoreda” (2002: 203-232). 
 



Les múltiples mancances estilístiques o formatives del grup de joves escriptores no 
van poder ser superades en molts casos a causa del fre de la guerra. Així, el conflicte bèl·lic 
va interrompre les seues trajectòries literàries i, en alguns casos, va impedir la seua 
continuació. Tot i això, cal tenir en compte les seues obres pel valor per se que va 
representar la seua existència. La continuïtat productiva de Mercè Rodoreda en la 
postguerra confirma la seua vàlua literària més enllà dels anys en què va desenvolupar els 
seus inicis artístics.6 

 
 
La iniciació literària de Mercè Rodoreda: les primeres obres7 
 

La crítica de l’obra de Mercè Rodoreda ha abordat en diverses ocasions la decisió 
que ella mateix prengué, trenta anys després de la seua publicació, de no incloure en les 
Obres Completes les quatre primeres novel·les. Sóc una dona honrada? (1932), Del que 
hom no pot fugir (1934), Un dia de la vida d’un home (1934) i Crim (1936), es van 
convertir així en novel·les rebutjades per una autora que només acceptava la reedició 
d’Aloma (1938), això sí, després de sotmetre-la a una revisió completa. L’escriptora, en una 
etapa de gran creativitat, manifestava a finals dels anys seixanta la seua voluntat de no 
reescriure obres anteriors, amb l’excepció del text publicat durant la guerra, que no veuria 
novament la llum fins el 1969. D’aquesta manera, en una carta enviada des de Ginebra el 
31.01.67 a Joan Sales, escrivia “si sabéssiu la mandra que em fa encarar-me amb Aloma 
amb les ganes que tinc de fer coses noves... Bé, l’obligació és l’obligació.”. Una trajectòria 
literària paral·lela a la periodística que es va concretar en les col·laboracions al setmanari 
Clarisme —en l’empresa editorial homònima del qual va publicar, al costat de Delfí 
Dalmau, Carles Varela i José Ortega y Gasset, el volum assagístic Polèmica (1934)—. Hi 
hagué d’altres participacions en la premsa que van donar lloc a l’ús de pseudònims tan 
suggerents com Hari-Hara, Just d’Esvern o Justus Cabotus.  

Unes novel·les que manifesten, sens dubte, un gruix de paral·lels biogràfics amb la 
mateixa escriptora. Estudiar les primeres obres d’un autor o d’una autora significa, en un 
bon nombre de casos, trobar l’obra imperfecta que anirà perfeccionant-se amb el temps 
amb l’ajut de l’experiència vital i literària (o a l’inrevés). En el cas de Mercè Rodoreda el 
fet que rebutjara aquestes novel·les dóna compte del sentiment d’imperfecció que en tenia i 
també, possiblement, la crítica més pròxima. Com apunta Neus Real, després d’analitzar la 
recepció dels primers textos rodoredians en les publicacions crítiques de l’època, “la major 
difusió d’Un dia de la vida d’un home respecte de les dues novel·les anteriors [...] va 
revertir en noves tribunes d’activitat literària per a Rodoreda, la carrera de la qual va 

                                                           
6 Sobre la incidència de les guerres en la vacil·lació de la participació sociocultural de la dona és interessant la 
reflexió següent de Marta Pessarrodona: 

Respecte a aquestes escriptores dels anys trenta [...], palesen la repetició del fenomen que es va 
donar a Anglaterra durant la primera Guerra Mundial, moment de l’entrada massiva de les dones en 
el món del treball, perquè els homes eren al front. També a la nostra guerra hi va haver un més fàcil 
accés de les dones en el món de la literatura. Com és sabut, després de la Gran Guerra l’atur femení 
va ser altíssim a la Gran Bretanya; i després de la nostra Guerra Civil el món de la cultura i per tant 
de la literatura va tornar a ser —i segueix sent— dels homes. (Pessarrodona 2002: 16) 

7 Per entendre el valor global de les primeres obres de l’autora consulteu els estudis de Carles Cortés, 
Començar a escriure: la construcció dels primers relats de Mercè Rodoreda (1932-1938) (2002) i de Neus 
Real, Mercè Rodoreda: l’obra de preguerra (2005). 



prendre, així, un impuls definitiu.” (Real 2005: 299). Un punt de partida per a una 
trajectòria que va obtenir un reforç considerable davant de l’obtenció del premi Crexells 
per la darrera novel·la d’aquest període, Aloma. Aquestes obres poden mostrar-nos el camí 
que va seguir en el seu aprenentatge creatiu: a partir de les novel·les més personals i menys 
elaborades, podem conéixer múltiples qüestions sobre l’autora i la seua narrativa.  

Així, les biografies que s’han publicat sobre Mercè Rodoreda —Carme Arnau 
(1992), Montserrat Casals (1991) i Mercè Ibarz (1991), entre altres—, han posat de 
manifest l’estreta vinculació existent entre la circumstància biogràfica i la seua obra 
primerenca. Els records d’altres escriptors coetanis, com el cas d’Anna Murià, ho 
confirmen; així ho podem llegir en l’article d’Anna Murià “Mercè Rodoreda o la vida 
dolorosa” on afirmava que “l’obra de Mercè Rodoreda és en molts moments producte dels 
patiments vitals de l’autora” (Murià 1987: 17). Igualment, davant d’aquesta interrelació 
biogràfica i literària, recordem les paraules de Carme Arnau en l’article “Mercè Rodoreda o 
la força de l’escriptura” on confirmava la importància del fet personal en la comprensió 
dels primers textos de l’escriptora: 

Ens ofereix, doncs, una mena d’autobiografia disfressada, densa i intensa, i d’aquí l’emoció i la 
perfecta versemblança que les seves obres traspuen. Però es tracta d’una autobiografia literària, i 
així, si hi ha un component essencial sempre, la pròpia vida, n’hi ha un altre d’igualment fonamental, 
la literatura; una literatura que, d’una manera progressiva, a mesura que la vida perdi interès, hi anirà 
ocupant un lloc central. (Arnau 1988: 85-86) 

 
D’aquesta manera, podem entendre com els elements biogràfics de Rodoreda perden 

força en els textos literaris posteriors; és en els seus orígens com a escriptora, en la dècada 
dels trenta, que podem detectar amb més força els motius personals que la conduïren a 
iniciar la seua activitat. L’autora tenia vint-i-quatre anys quan publicava la seua primera 
novel·la, Sóc una dona honrada?, i escassament trenta quan guanyà el premi Crexells per la 
primera Aloma. Estem davant d’uns inicis literaris localitzats en la primera maduresa d’una 
persona que es manifestava preocupada per les transformacions socials i polítiques de la 
Catalunya de l’època. Els seus textos literaris, com també les seues col·laboracions 
periodístiques, en són un bon testimoni. Partim d’una realitat personal, una ferma decisió 
per desprendre’s de la dependència exclusiva del marit, Joan Gurguí, amb qui s’havia casat 
als vint anys i amb qui, poc després va tenir el seu primer i únic fill, Jordi Gurguí i 
Rodoreda. Amb la vinguda de la República, Mercè va buscar treball i, gràcies als contactes 
del seu pare, el va trobar inicialment realitzant diverses col·laboracions radiofòniques. 
Rodoreda es trobava, doncs, entre 1928 i 1931 en una etapa marcada per la monotonia i la 
vida a casa sense grans al·licients: “Tancada i desesperada, doncs. Com tanta gent, però ella 
amb ganes de sortir-se’n”, segons afirma Mercè Ibarz en la biografia de l’autora (1991: 32).  

La incipient escriptora trobava així un punt de partida, el començament de la pròpia 
iniciació, la voluntat per engegar una experiència existencial que la conduiria a la 
integració en el context sociocultural que l’envoltava, alhora que li permetria deixar 
constància del seu pas per la vida a través de la seua obra. Tot això, dins d’una situació 
familiar gens adient a la seua voluntat de creixement, com explicita una de les seues 
biògrafes: 

Ella estava desenganyada del seu matrimoni i des de l’esclat republicà de 1931 es mirava en el mirall 
dels mitjans informatius: des de dins com a redactora-editora, contista o entrevistadora, des de fora 
com a autora d’una certa fama per les quatre novel·les publicades. Era vista com una dona audaç, 
atractiva i decidida, que cridava l’atenció i escrivia novel·les atrevides. Tenia aura de modernitat, en 
aquells anys en què el catalanisme cultural es volia sobretot així: modern. (Ibarz 1991: 46) 



 
Podem contrastar aquestes afirmacions amb les que la pròpia autora exposava en 

llibre Polèmica (1934: 84-85) sobre la seua decisió i els entrebancs que trobava: 
Pensar superar-me? Si no pensava fer-ho ja hauria plegat abans de començar. I si la ratlla dels 
mediocres em priva el pas, us asseguro que em resignaré, perquè en sé molt, però trigaré tant com 
podré a donar-me per vençuda, puix que tinc per companys, una voluntat que estimo molt, una 
constància que em simpatitza granment, una tenacitat que m’enamora i una manca de talent 
admirable com a defecte essencial. Aquestes quatre coses juntes poden més que no us penseu. 

 
 Gairebé cinquanta anys més tard, en l’entrevista que Mercè Vilaret li va fer a 
Televisió Espanyola l’any 1982, mentre parlava dels seus inicis literaris, Rodoreda 
comunicava que “estava desesperada. Necessitava obrir-me una finestra. Estava molt 
tancada. [...] Era filla única i m’havia casat molt jove. No podia fer res més. No podia anar 
a la Universitat, perquè tampoc tenia estudis. L’única cosa que podia fer era escriure. Va 
ser una fugida”. És així com podem entendre els inicis narratius de l’autora com una mena 
de teràpia personal, d’exteriorització dels problemes interiors. L’intent de superació 
personal jugà ací un paper decisiu. En aquesta entrevista, un any abans de la seua 
desaparició, aprofundia en els motius del punt de partida de la seua carrera: “El fet 
d’escriure era per a mi una necessitat. En la meua joventut un autor català escrivia per dos 
motius: perquè en tenia ganes i, prou, per patriotisme. No escrivíem ni pels diners, ni per la 
glòria, perquè ambdues coses no es podien aconseguir en aquells moments.”. Un altre 
testimoni de primera mà és el de l’escriptora Anna Murià qui, després de la mort de 
Rodoreda, recordava també els inicis literaris de l’antiga companya d’exili: 

De tota manera, penso que devia trobar feliç compensació a les possibles penes en l’esforçada 
dedicació i el goig del lliurament a la vocació literària. (En servo la visió, o la impressió a la 
memòria, del que em digué allà a Roissy: ja en els seus principis de narradora, a altes hores de la nit, 
a la matinada, si l’excitava una idea solia alçar-se del llit conjugal i posar-se a escriure.) (Murià 
1991: 9) 

 
 La pròpia Rodoreda era conscient de les seues mancances formatives, així ho 
reconeixia en el pròleg de Sóc una dona honrada?: “Jo vaig dir: vull escriure un llibre; 
però encara que hom digui que voler és poder, no sempre es pot fer el que es vol. I jo em 
trobo que he volgut, però no he pogut.”.8 L’autodidactisme de l’autora migrava les seues 
inicials esperances: “la seva formació cultural i literària no és altra que la rebuda del seu avi i 
del seu pare” (Casals 1987: 34). El treball als mitjans de comunicació serà clau perquè la 
incipient escriptora entre en contacte amb diversos escriptors i intel·lectuals que 
fomentaran la seua formació. Així, cal destacar la relació amb el lingüista i director de la 
revista Clarisme, Delfí Dalmau, fonamental per a entendre la plena incorporació de la 
Rodoreda en el món periodístic i literari d’aleshores. Marta Pessarrodona, en el llibre 
Donasses, va més enllà en afirmar que “es converteix en deixebla d’una mena de Pigmalió 
anomenat Delfí Dalmau, per tal d’aprendre la llengua catalana com cal” (2006: 171). 
Comptat i debatut, el perfil que l’assagista ens dóna de la nostra autora és ben evident de 
les seues ànsies de coneixement durant aquesta dècada: “Rodoreda, als anys trenta, és tant 

                                                           
8 Una anàlisi excel·lent de l’“Endreça” que incorpora l’autora a l’inici de la seua novel·la la podeu trobar a 
l’estudi de Neus Real, Mercè Rodoreda: l’obra de preguerra (2005: 52-59). 



una moderna de Barcelona com Rosa Chacel9 és una moderna de Madrid, posem per cas.” 
(Pessarrodona 2006: 171). En aquests orígens formatius, sembla fonamental també el 
contacte amb el Grup de Sabadell (Francesc Trabal, Joan Oliver i Armand Obiols). Rodoreda 
començà a treballar l’any 1937 en una institució impulsada per aquest grup d’autors, la 
Institució de les Lletres Catalanes, depenent de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya. Diversos estudis s’hi han referit a la influència decidida d’aquests escriptors en els 
inicis literaris de Rodoreda,10 amb els quals va acabar connectant amb la intel·lectualitat 
catalana de l’època. Rodoreda, segurament, va veure en les propostes literàries d’aquests autors 
una manera d’innovar dins de la tradició narrativa catalana, tot incloent el model lingüístic 
derivat de la reforma noucentista. L’empremta d’aquests autors en l’escriptora i en el món 
cultural del moment és important; en “El aliento poético de Mercè Rodoreda” de Montserrat 
Roig (1973), es comenta que els integrants del grup de Sabadell “eran gente muy culta. Y es 
que durante la República había una auténtica vida catalana, más brillante [...]. Yo no sé qué 
hubiera sido de todos esos escritores si las cosas hubieran sido de otra manera...”. 

És per això que el context històric jugarà un paper decisiu en els orígens literaris de 
l’autora, en una època històrica de gran transcendència per a la cultura social i política de 
Catalunya: des de la institucionalització de la II República, a la constitució de la Generalitat 
de Catalunya amb un govern d’Esquerra Republicana governat per Francesc Macià i per 
Lluís Companys, a l’aixecament militar del 18 de juliol de 1936 contra el govern republicà. 
Així, es va bastir una condició progressista de militància cultural on la condició de dona i 
de narradora es fa evident des del primer llibre: “Només sents: “No s’escriuen llibres, les 
dones no escriuen llibres; totes tenen mandra”; i això m’ha cogut, i he volgut demostrar que 
jo escrivia un llibre, i per tant donava una prova irrefutable de la meva diligència i de la 
meva manca de mandra.” (Sóc una dona honrada?). Neus Real ressalta la participació 
activa de Rodoreda en el debat del gènere novel·lístic de l’època, tot afegint un element 
innovador referit a la participació de les dones: 

El benefici del debat, segons ella, es trobava sobretot a suscitar l’interès del públic per la novel·la 
catalana —i sobretot les ganes de llegir-ne— alhora que se n’estimulava la producció. El 
convenciment que la normalitat cultural passava per l’existència del gènere en el màxim grau de 
diversitat [...] partia d’una consciència integral que prioritzava el conjunt per damunt de la 
singularitat. [...] Rodoreda introduïa també un aspecte significatiu: la contribució narrativa de les 
dones, a les quals feia extensiva, en especial, la interpel·lació a la creació novel·lística. (Real 2005: 
119) 

 
 De manera paral·lela, el sentiment catalanista és força evident, com ella mateix 
explicità en els textos de Polèmica: 

abans que res, i per damunt de tot, em sento catalana, i, com a catalana, patriota. No amb patriotisme 
de bandera barrada exhibida, ni d’abrandaments momentanis. M’hi sento pregonament, 
profundament, i mai no en parlo (Polèmica: 19) 

 

                                                           
9 Un estudi interessant sobre els orígens literaris de Mercè Rodoreda i la influència que va tenir en aquesta els 
esdeveniments històrics dels anys trenta, el trobem en el capítol “El exilio y el género en Mercè Rodoreda” de 
Geraldine C. Nichols (1992: 114-117), on la investigadora analitza el perfil paral·lel amb l’escriptora 
espanyola Rosa Chacel. 
10 Podem citar, entre altres, els de Neus Real esmentats (2005 i 2006) o els de Marta Pessarrodona (2006) 
Montserrat Casals (1987 i 1991) o Maria Campillo (1998), entre altres. 
 



Un sentiment que podem localitzar de manera esparsa en els protagonistes de les primeres 
novel·les de l’autora que es manifesten conscients de pertànyer a una realitat cultural i 
política concreta. En diverses escenes contemplem la idealització que Catalunya té en els 
personatges; pensem, per exemple, en la recreació que fa la jove Cinta, que està boja a 
causa d’un desamor amb un rei fictici de Catalunya, en el poble de Del que hom no pot 
fugir. Catalunya és un fet cultural important per a l’autora i per als seus personatges, els 
quals se senten preocupats per diversos esdeveniments històrics coetanis a l’acció, com “les 
bombes que esclataven per totes les barriades de Barcelona”, un assumpte que preocupa el 
matrimoni protagonista d’Un dia en la vida d’un home. 

En tot cas, el component de gènere és dels elements més destacats en l’inici de la 
seua carrera com a escriptora i periodista. Un sentiment de dona orgullosa de la seua 
condició que ja s’entreveia en la seua primera participació periodística, en l’entrevista 
“Parlant amb Maria Vila” (Mirador, 194, 20.10.1932), on Rodoreda incloïa diverses 
reflexions sobre les dificultats de simultanejar el treball i la família en el cas d’aquesta 
artista. Recordem, igualment, altres entrevistes que va fer a la revista Clarisme, com la de 
Maria Teresa Vernet (16.12.1933) o Llucieta Canyà (23.06.34). Així, en el text preliminar 
de la primera, reafirma el sentiment patriòtic que, segons ella, ha de tenir el seu sexe: “Una 
dona catalana té, damunt de les altres, al superioritat de la franquesa, de la simpatia i del 
seny. Seny català, apte per a fer tirallongues inacabables de literatura, però que existeix i és 
un fet; i el que existeix no es pot negar, si hom, prou escrupolós amb el que s’anomena 
consciència, no vol incórrer en cap mentida” (Muñoz 1992: 525). La importància 
d’aquestes converses amb escriptors i escriptores és clau, en paraules de Teresa Muñoz, 
autora de l’edició crítica de les entrevistes publicades en la revista Clarisme: “Aquesta 
ambició és la mateixa que, com és ben sabut, la portarà a rebutjar les primeres novel·les i la 
que ens permet d’entendre la gran transformació de l’escriptora des dels seus orígens 
literaris fins a la novel·lista que ha estat.” (Muñoz 1992: 495). Per la seua banda, Mercè 
Ibarz destaca que l’escriptora en les entrevistes esmentades “fa el paper de la periodista 
moderna i extremada, de la nova dona alliberada que té opinions per a tot” (Ibarz 1991: 39). 
Rodoreda, bona observadora, “basa els apunts psicològics en la gestualitat dels 
interlocutors” (Ibarz 1991: 39). 

El treball a Clarisme de Mercè Rodoreda acabà l’any 1934, quan la revista va 
desaparéixer. Una de les últimes publicacions en aquesta empresa va estar el volum 
Polèmica, amb el seu company de redacció Delfí Dalmau, on trobem diverses converses 
entre tots dos11. Amb una estructura epistolar, Dalmau i Rodoreda parlen en la primera part 
del llibre sobre diversos temes d’interés: periodisme12, el sentiment amorós13, el 
nacionalisme català, els crítics literaris, la mitologia, la poesia, la filosofia i el paper de la 
                                                           
11 Una altra de les conseqüències de la col·laboració entre Dalmau i Rodoreda, va ser la creació de l’editorial 
Clarisme que va publicar entre altres Una altra mena d’amor de Delfí Dalmau i Del que hom no pot fugir de 
Mercè Rodoreda. 
12 Rodoreda manifesta la seua atracció envers la figura que representen els periodistes. Paradoxalment, 
l’escriptora diu “no en conec cap i em dol” (pàg. 48), una afirmació difícil d’acceptar atesa la condició dels 
col·laboradors de la revista on treballa. D’una manera irònica, Rodoreda confirma que menteixen: “crec que 
són simpàtics, desconeixen la veritat, i trinquen les copes llurs per la senyora mentida. Si se m’enfaden no 
tinc inconvenient a dir que mento jo” (pàg. 48). 
13 Rodoreda justifica l’existència de l’amor a partir dels exemples de la història antiga i de la mitologia 
grecollatina (pàg. 51-55). L’escriptora lamenta la dificultat de l’explicació: “Què és amor? Què és l’amor? 
Difícil, per no dir impossible de contestar” (pàg. 55). 



dona en la societat. En relació a aquest darrer tema, Delfí Dalmau aboca frases com “la 
dona deu ésser més decidida, més absoluta, més irreflexiva” (Polèmica: 43), que justifiquen 
els comentaris de Rodoreda sobre la integració social de la dona que traspuen un deix 
d’ironia: 

M’agrada tot el que és modern, tot el que significa avançar, m’agrada que les dones es sentin 
valentes, amb ganes de lluitar, de triomfar, de fer prevaler els seus drets; però en el fons, sense 
adonar-me’n, o adonant-me’n massa, em dol. La dona ha de triomfar dintre de casa seva: per bondat, 
per simpatia, per traça a saber-se fer estimar... I avui, aquest triomf, són poques les qui l’assoleixen. 
La dona en política, en arts, en lletres? Sí... ja fa bonic... però... què voleu que us digui, no massa. 
Crec que és millor saber de cosir que no d’escriure. Crec que té més talent la qui ambiciona d’ésser 
mestressa a casa —en el bon sentit de la paraula— que no la qui fa el pallanga pel carrer. També en 
el bon sentit de la paraula. I crec que jo, pensant així, hauria d’haver nascut o molts anys enrera o 
molts més endavant” (Polèmica: 61-62) 

 
Amb tot, l’ambigüitat que manifesta l’autora en el paper que la dona ha d’ocupar —

entre la casa i el carrer— s’ha d’entendre en la realitat d’aquella època, on la gran majoria 
de les dones quedava reclosa a casa. Els autors propugnen el debat entre els intel·lectuals 
per tal d’aclarir aspectes comuns de reflexió del món dels humans; en el primer capítol, en 
forma de carta adreçada a Mercè Rodoreda, Delfí Dalmau reconeix el poc ús del debat i del 
diàleg dins la cultura catalana: “Altrament el diàleg, a casa nostra, no ha assolit, encara, una 
voga, una normalitat, una naturalitat que hauríem de propugnar, em sembla.” (Polèmica: 7). 
El llibre no ens interessa per la seua forma estilística, sinó per alguna de les reflexions 
posada en boca de l’escriptora al voltant d’aspectes de la literatura, com també dels 
comentaris despectius que fa de la seua novel·la Sóc una dona honrada?14. Assenyalem, la 
caracterització que Dalmau fa de l’estil literari de Mercè Rodoreda. L’escriptor afirma que 
l’estil de l’autora de Sóc una dona honrada? és horitzontal en “un 75 per 100”, contraposat 
al seu propi, vertical en una mateixa proporció. Dalmau defineix aquest concepte a partir 
del model dels discursos del polític Canalejas: “això és el que jo anomeno horitzontalitat 
del procés: que el verb, l’expressió, la forma, arribi a crear el pensament, el fons” 
(Polèmica: 65). Caldria ressaltar com la prosa de Rodoreda és considerada per aquest 
escriptor com un producte de treball formal i rigorós, que condueix a uns continguts 
determinats. 
 Els dubtes sobre el paper de la dona en la societat del moment no són exclusius de 
la nostra autora; així, Anne Charlon recordava la manca de voluntat de denúncia de la resta 
d’escriptores: 

De les transformacions referents a la condició de les dones en la societat espanyola, i els nous drets 
—de vot en particular—, gairebé no se’n parla en les obres de les novel·listes catalanes escrites 
abans de la Guerra Civil. [...] En Aloma, de Mercè Rodoreda, l’heroïna es troba de cop al mig d’una 
manifestació a Barcelona: també ella serà un testimoni mut, inactiu, que mira sense entendre res. La 
seva única reacció és la por. (Charlon 1990: 79-80) 
 

 Amb tot, la proclamació de la II República l’abril de 1931 va afavorir que les 
escriptores amb inquietuds com la mateixa Rodoreda pogueren iniciar l’activitat 
intel·lectual referida. La participació de les autores de la seua generació en el moviment 
ideològic desenvolupat en la República és un fet habitual en les dones escriptores de tot 

                                                           
14 Rodoreda contraposa la seua obra amb Laura a la ciutat dels Sants de Miquel Llor, sobre la qual manifesta 
la seua preferència (pàg. 83-84). 



l’Estat i, molt especialment, arran del colp d’estat del 1936 i l’inici de la Guerra Civil.15 
Així, a banda de les altres escriptores catalanes, podem observar les activitats 
desenvolupades per escriptores com María de la O Lejárraga (La Rioja, 1874) —que 
signava els llibres amb els cognoms del marit, María Martínez Sierra—, i que des de la 
proclamació de la República va pronunciar conferències amb el títol general “La mujer 
española ante la República”, on exposava un lema força clar "La patria que para los 
hombres es la madre, para las mujeres es el hijo".16 D’altres escriptores de l’Estat que van 
participar activament en la defensa dels valors republicans van ser María Teresa León (La 
Rioja, 1903) que va estar secretària de la Alianza de Escritores Antifascistas constituïda a 
Madrid el 1936, Concha Méndez (Madrid, 1908) o Ernestina de Champourcín (Vitòria, 
1905).17 
 En el cas de Rodoreda, la seua participació directa en activitats de suport a la 
República, hem de trobar-los arran de la seua col·laboració des de l’agost de 1936 en 
l’Agrupació d’Escriptors Catalans, adscrita a la UGT, que va reunir la major part dels 
escriptors i artistes catalans que es quedaren a Catalunya durant la guerra. Prompte 
començaren les emissions radiofòniques on els associats participaven activament, com 
assenyala Maria Campillo, amb unes “intervencions periòdiques (setmanals, 
aproximadament) sobre un tema relacionat, sempre, amb l’actualitat: la posició dels 
escriptors, la renovació de les concepcions culturals, l’esdevenidor de la novel·la, etc.” 
(Campillo 1994: 54). Rodoreda va realitzar dues al·locucions radiofòniques sobre el paper 
de la dona en la revolució: “La dona i la revolució” i “Jardins”. El primer, que va ser radiat 
el 22 d’octubre de 1936, tractava el tema polèmic de la participació de la dona als fronts de 
combat. El periòdic Treball publicà en portada la primera conferència el dia 23 d’octubre 
de 1936, recentment iniciada la guerra; s’hi ressaltà la pertinença de l’autora a l’Agrupació 
d’Escriptors Catalans de la UGT. Rodoreda justifica la reacció del govern republicà envers 
l’atac del bàndol nacional amb aquestes paraules: “no és pas la venjança qui ens guia, sinó 
la necessitat de justa defensa. No és hora d’encendre passions, sinó de procedir amb 
dignitat i fer ús d’un màxim de disciplina. Dignitat en l’actitud, en les paraules, disciplina 
en els fets”. Seguint el text de la conferència, observem com Rodoreda opina que les dones 
són una peça clau en l’evolució del combat, però “al front, amb fusells, no!”, “són els 
homes qui han de guanyar la guerra i que, qui els ha d’empènyer i encoratjar en la lluita 
cruenta són les dones abnegades que a la reraguarda treballen per a ells i formen l’exèrcit 
de la seguretat”. És evident el contingut dogmàtic del discurs. La reflexió nacionalista 
també és present en el text: “És per Catalunya, sobretot, que lluitem, per aquest immens 
esperit de catalanitat irreductible, per la nostra llengua que ha estat i serà la més tallant 
arma de combat, per la nostra Universitat, per la nostra cultura”. Amb tot, en els textos de 
ficció, l’escriptora es mostra novament vacil·lant en el paper que les dones han de tenir, 

                                                           
15 Un procés, doncs, ben lògic, si atenem, com explicita Carmen Alcalde en La mujer en la Guerra Civil 
Española, que la guerra “sorprendió a esa minoría de mujeres españolas en activo e integradas en la 
problemàtica del país” (Alcalde 1976: 117). Podeu ampliar la informació en l’estudi més recent de Mary 
Nash Rojas. La mujeres republicanas en la Guerra Civil (1999). 
16 Per a més informació sobre l’escriptora, podeu consultar l’article d’Arturo del Villar, “María Martínez 
Sierra, una escritora rescatada por la política” (2006). 
17 Sobre aquestes autores, llegiu l’article de M. José Jiménez Tomé “Soles y agonías de las escritoras del 27” 
(2006). 



segons llegim en el fragment següent de “Trossos de cartes” (1937), un conte en forma 
epistolar que reflecteix els pensaments d’una noia davant els fets del moment: 

Diuen: sigueu abnegades, estímul per als qui lluiten, companyes dels companys en les hores greus... 
Doncs, no! Si jo no sé res de tu, tant me fa la guerra i la revolució i tot el món sencer, cada dia més 
lleig! 

 
 El segon text emés a la ràdio, “Jardins”, va ser escrit arran de la crisi txeca de finals 
del 1938. El discurs de Rodoreda tracta la situació política centreuropea a partir del record 
de la bellesa dels jardins de Praga quan l’escriptora, juntament amb Francesc Trabal, hi 
estigué pel congrés del Pen Club poc abans del fet històric adduït. L’autora contraposa la 
felicitat que sentí a Praga a la desgràcia de la guerra a l’Estat Espanyol: “Ara, mentre 
escric, passen davant dels meus ulls els jardins que aquest estiu vaig veure, mentre els 
avions, aquí, arrasaven els tarongerars de llevant”. El text, eminentment descriptiu, trenca a 
partir d’aquesta afirmació el seu ritme, per tal de fer la darrera reflexió del text en la qual 
expressa l’enyorança de la felicitat passada: “Voldria tancar dintre el meu record, encara 
que en el record hi hagués mentides totes les flors de tots aquests jardins, i estrènyer-les 
contra mi, sense flors, només amb les que, de lluny, el meu pensament hi posi”; aquestes 
són les paraules finals de l’al·locució després d’haver enllaçat el conflicte txec amb la 
situació paral·lela del seu país. 
 
A tall de conclusió 
 
 Més enllà de l’alé misteriós que podem localitzar en els inicis intel·lectuals d’un 
escriptor, en el cas de Mercè Rodoreda, el fet que s’incorporara a la carrera literària obeeix 
a una clara voluntat personal d’alliberament. Un interés per connectar amb un ambient que 
afavoria la creació narrativa en català i on les dones començaven a tenir un paper actiu. 
Així, sense cap altre factor extern, hem d’entendre la participació de la nostra escriptora en 
els mitjans escrits d’aleshores, una decisió lògica per la situació personal i familiar en què 
es trobava. Les paraules d’Anna Murià novament poden aportar-nos la visió més directa de 
l’autora i la seua decisió d’iniciar la seua trajectòria: “En veritat jo no trobava enigmàtica ni 
complicada Mercè Rodoreda, aquell any 1939, i tampoc els dos anteriors. La veia clara, 
transparent, natural. Amb maneres d’actuar i sentiments de dona, i d’escriptora com els 
meus: així de senzill.” (Murià 1993: 9). La Rodoreda va començar a escriure, sense més, 
amb una clara consciència de les seues limitacions formatives, un motiu pel qual, amb tota 
seguretat, va rebutjar en els anys seixanta la incorporació de les primeres novel·les en 
l’edició de les Obres Completes que li proposava Edicions 62 —amb l’excepció d’Aloma—
. Deixava al marge uns orígens literaris, marcats per la trajectòria periodística que es va 
convertir, en definitiva, en la seua escola d’aprenentage. Així, quedava una evidència, que 
els textos publicats per l’autora durant els anys de la República esdevenien el punt d’inici 
de la seua carrera, el moment just de concreció i de formació d’una persona que era 
conscient del seu gènere i de la seua localització al si de la renovació de la literatura 
catalana al llarg del segle XX. 
 Com hem vist, la iniciació literària de Mercè Rodoreda va tenir, com en la major 
part d’autores de la seua generació, un sentit concret d’integració en el context 
sociocultural de l’època viscuda. Una voluntat d’integració, després de les proclames a 
favor de la participació en la revolució cultural de la II República, que portava a aquestes 
escriptores a l’assumpció dels principals valors que es derivaven de les reformes 



proposades. Iniciaven així unes trajectòries literàries paral·leles a les seues vides —Emilia 
Perassi anomena així la doble realitat de les dones escriptores: “Casa i cultura no són 
ambients distints, sinó coincidents” (Perassi 2006, 417)—. D’aquesta manera, l’exercici 
literari tenia uns efectes immediatament positius per a la personalitat de l’autora, en tant 
que es convertia un mitjà d’expressió i de reafirmació personal força important. Carme 
Arnau destacava aquest fet en la primera biografia sobre l’autora: 

Per a Mercè la literatura serà el camí de l’evasió en un doble sentit. D’una banda perquè escriure 
representarà obrir una porta per escapar del tancament: «Escriure és una fugida, això tan vulgar que es 
denomina evasió», va apuntar en una entrevista. Inicialment, però, serà per a ella, també la manera de 
denunciar la situació de la dona a Catalunya, en general, i la seva, molt en particular, en un moment en 
què la dona enceta el camí de l’alliberament personal (Arnau 1992: 26) 

 
 Amb aquests condicionants, Rodoreda encetà una etapa (1932-1938) en la qual 
publicà cinc novel·les i una gran quantitat de contes. Paral·lelament, l’activitat periodística 
també va estar intensa des de diversos mitjans de comunicació escrits, com Clarisme, La 
Publicitat, Companya, etc. Tot plegat, un treball força intens per intentar crear una forma 
d’expressió personal, un estil particular, que no serà present fins els textos de maduresa 
dels anys seixanta. En aquest sentit, la crítica s’hi ha referit a aquests primers temptejos 
estilístics de l’autora; Carme Arnau en la biografia sobre l’autora apunta l’heterogeneïtat 
estilística de la producció primerenca de l’autora: “De fet, l’autora busca un estil personal, 
però, lògicament, es mou a les palpentes, per la manca d’experiència juvenil i, alhora, per 
unes circumstàncies personals poc favorables.” (Arnau 1992: 33). 
 Comptat i debatut, l’activitat periodística paral·lela és clau per a entendre els 
orígens literaris de Mercè Rodoreda. Voldríem destacar especialment les entrevistes a 
autors i a autores dels anys trenta publicades a la revista Clarisme. Ens sembla que aquestes 
entrevistes són força importants, no només per l’originalitat formal que manifesten, pel que 
fa a la seua estructura i al tractament de la conversa amb els personatges, sinó en referència 
als continguts esmentats. Rodoreda guia les qüestions envers els temes que considera 
importants per a la seua reflexió, unes preguntes que es repeteixen en gairebé totes les 
entrevistes. La periodista vol consolidar la revista on treballa, per la qual cosa demana 
constantment l’opinió sobre els exemplars anteriors publicats. La reflexió sobre Clarisme 
ve unida a una consideració més ampla sobre l’estat dels mitjans de comunicació escrits 
d’aquella època, especialment pel que fa a la seua repercussió social i política. 
Constantment hi ha referències a les polèmiques de l’època sobre el control ideològic 
d’algunes revistes i periòdics. Rodoreda contribueix a fer de Clarisme una publicació 
independent. Aquesta independència justifica la dedicació de la revista a la joventut de 
l’època18, sobre la qual vol incidir l’autora en dos temes claus: la reflexió de la identitat 
cultural catalana i la incorporació de la dona a la literatura. Uns objectius que s’estenen a la 
resta d’activitat intel·lectual d’una escriptora representativa de la transformació del 
panorama literari català dels anys trenta, uns anys d’autèntica revolució cultural i política. 

 

                                                           
18 Els claristes, com anomena la mateixa Rodoreda en l’entrevista amb Eduard Serra als col·laboradors i 
simpatitzants de la publicació, són persones que sintonitzen amb aquests dos punts bàsics. 
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