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1 ESTAT DE LA QÜESTIÓ I CONTEXT CULTURAL 

 
 1.1 Estat de la qüestió de la crítica rodorediana 
 
 Els estudis sobre l’obra de Mercè Rodoreda han estat ampliats 

enormement els últims anys. La troballa de materials inèdits, de la mateixa 

manera que la contínua reedició dels textos anteriors, ha reforçat l’interés 

per l’escriptora tant en el públic lector general, com també en els estudiosos 

per l’estil desenvolupat al llarg de la seua novel·lística. Cal incidir 

òbviament en la tasca iniciada des de la Fundació Mercè Rodoreda, 

depenent de l’Institut d’Estudis Catalans, des de la creació de premis anuals 

d’investigació sobre l’autora i la seua època, com també des de l’impuls a 

l’edició crítica de textos inèdits o no reeditats per l’autora. Vegem, en 

primer lloc, quin és l’estat de la qüestió de la crítica rodorediana pel que fa 

al conjunt de la seua producció. Després esmentarem els estudis referits a 

les novel·les objecte de la nostra anàlisi. 

 

 

1.1.1 Els estudis de l’obra de Mercè Rodoreda 
 
 Hem assenyalat la proliferació en els darrers anys dels estudis de la 

producció rodorediana, no només al nostre país, sinó també a l’exterior, 

principalment als Estats Units, on trobem alguna de les iniciatives més 

interessants com el número extraordinari de la Catalan Review: Homage to 

Mercè Rodoreda de l’any 1987 o la publicació del recull d’articles The 

Garden across the Border editat per Kathleen McNerney49 i Nancy 

Vosburg de l’any 1994. En aquesta introducció només volem assenyalar les 

aportacions més destacades per a interpretar el conjunt de la seua 

novel·lística, on hem d’incloure les narracions objecte d’aquest estudi. 
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L’anàlisi de les quatre novel·les dels anys 30 no pot ser un fet aïllat de la 

resta de textos de l’autora, en molts casos, hem d’obtenir informació dels 

articles i dels llibres dedicats a l’explicació de la resta de la producció. 

Vegem-hi, per tant, les percepcions crítiques més importants de la 

novel·lística de Mercè Rodoreda que observem del conjunt disponible. 

 
 a) Novel·la psicològica. La crítica literària ha concebut generalment 

l’obra de Mercè Rodoreda dins el gènere psicologista, encara que amb 

algunes particularitats (especialment en les obres publicades des dels anys 

70); Joaquim Molas fou un dels primers en establir aquesta concepció en 

l’article “Mercè Rodoreda i la novel·la psicològica” (1969). Molas basa la 

seua explicació en les relacions establertes entre els personatges: 
 Els temes d’anàlisi de la versió rodorediana són les relacions entre l’home i la dona, sobretot, 

entre l’home madur i la dona jove, tant si són consagrades pel matrimoni com si no ho són. 
Aquestes relacions acostumen a ésser tenses, gairebé sempre impossibles, per unes raons 
lògiques o, si més no, suposadament lògiques, o per d’altres del tot inexplicables. (1969, 12) 

 
Els estudis de Carme Arnau (1976a, 1976b, 1979, 1982, 1984, 1988d) 

s’insereixen també en aquesta fórmula interpretativa. Els dos articles 

publicats l’any 1976, “Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda”, que 

prologa el primer volum de les Obres completes, i “El temps i el record a 

Mirall trencat”, publicat en la revista Els Marges, plantegen l’estudi de 

l’obra de l’autora fins a Mirall trencat com un reflex de l’evolució 

psicològica contínua dels protagonistes rodoredians. El primer article entén 

AM com una novel·la que tracta la fi de la infantesa (“Aloma o la pèrdua de 

l’adolescència”, pàg. 9-13), La plaça del Diamant, El carrer de les 

Camèlies i Jardí vora el mar com un mirall de l’època de la joventut (“La 

plaça del Diamant o la pèrdua de la joventut”, pàg. 13-22; “El carrer de les 

Camèlies o l’artificiositat voluntària”, pàg. 22-27; “Jardí vora el mar, entre 

                                                                                                                                                                                   
49 La professora McNerney és responsable actualment d’una altra antologia d’articles sobre l’obra de 

l’escriptora barcelonina, Voices and visions: the words and works of Mercè Rodoreda, per part de 
Susquehanna University Press (Associated University Press), que s’imprimirà pròximament. 
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el passat i el futur”, pàg. 27-31), La meva Cristina i altres contes i Mirall 

trencat com un tractament de la vellesa i de la mort (“La meva Cristina i 

altres contes o la vellesa”, pàg. 31-35; “Mirall trencat o la mort”, pàg. 35-

43). L’autora entén Mirall trencat com una consecució lògica de l’evolució 

experimentada per la maduració d’un mateix personatge, amb diversos 

noms i trets, que es repeteix al llarg de les obres de l’escriptora, a partir del 

qual el públic lector contempla un model de perfil psicologista concret. En 

el pròleg de les Obres completes, Arnau diu que l’última novel·la estudiada 

és “la culminació, del tot reeixida, d’una evolució que avança des de la 

inserció de les seves novel·les en una realitat condicionant, precisa i 

concreta, un món quotidià, en suma, a una altra de més envergadura i 

d’arrels universals, deslligada d’una concreció històrica i social, però que 

en canvi, reflecteix la condició de l’home d’una forma crua, despullada i, a 

més, clara, sense cap mena d’ambigüitat” (1976a, 43). Aquestes paraules 

poden ben bé definir la tesi d’Arnau respecte al model psicologista de 

l’escriptora. 

 
 L’estudi Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda. El mite de 

la infantesa (1979) recull aquestes idees i les amplifica amb gran quantitat 

d’exemples procedents d’aquestes novel·les. Aquest estudi s’origina en la 

tesi doctoral de Carme Arnau. El llibre és una guia bàsica per a introduir-

nos en l’estudi de l’obra narrativa de Rodoreda, ja que estableix els trets 

bàsics de l’anàlisi del discurs rodoredià; gran part dels estudis posteriors 

d’altres autors s’originen a partir de les conclusions d’Arnau50. La base 

d’aquest assaig és bàsicament psicologista, com la mateixa autora concreta 

en el pròleg. Hi entén el producte narratiu rodoredià com un paral·lel de 

l’evolució psicològica dels homes, de tal manera que afirma que “la 

persona humana té, doncs, diferents identitats que sorgeixen amb el pas 
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dels anys”, la qual cosa justifica que “he hagut de dividir la seva narrativa 

en tres etapes distintes, amb uns temes dominants que l’edat conforma. 

Adolescència / Joventut-maduresa / Vellesa-mort. I observem que la 

Rodoreda s’ocupa d’aquestes etapes vitals tan sols en deixar-les, ella 

mateixa enrera.” (pàg. 7). Arnau anuncia els tres eixos metodològics del 

seu estudi: l’obra dels estructuralistes francesos (Barthes, Todorov i G. 

Genette), les propostes psicologistes derivades de la psicoanàlisi (Freud, 

Jung, Starobinsky i M. Robert) i el que anomena crítica simbòlica-bàsica 

(bàsicament G. Bachelard)51. En Introducció... Arnau parteix del paral·lel 

entre les edats dels personatges protagonistes de les novel·les i l’edat de 

l’escriptora, la qual cosa la duu a estructurar el seu treball com un 

recorregut simbiòtic de les narracions i els fets vitals de l’autora. Una 

ressenya d’aquest llibre, feta per Maria Campillo (1979) a la revista Serra 

d’Or (pàg. 344), assenyala la importància de l’estudi d’Arnau a partir que 

“aquesta visió és paral·lela a la vida de l’autora, ja que, com assenyala 

Carme Arnau, l’obra de Mercè Rodoreda és marcada pel pas del temps i 

per les seves pròpies circumstàncies vitals [...]. Rodoreda d’entrecreua amb 

el procés de la seva vida i, novament, aquesta unió potencia una 

interpretació evolutiva i, per tant, un mètode de treball.”.  

 
 L’article que comentem a continuació recull bàsicament la 

metodologia anterior. Ens referim a la publicació en castellà del número de 

maig del 1982 en Cuadernos Hispánicos (pàg. 239-257) titulada “La obra 

de Mercè Rodoreda”. L’autora fa un recorregut descriptiu per la totalitat de 

les obres rodoredianes, tot incloent-hi les publicades posteriorment, Viatges 

i Flors i Quanta, quanta guerra... Arnau destaca els perfils psicologistes 

                                                                                                                                                                                   
50 Com veurem tot seguit, aquest llibre conté el primer estudi de les novel·les que són objecte de la nostra 

anàlisi (pàg. 30-51). 
51 En la introducció del nostre treball hem esmentat l’ús d’aquests tres corrents teòrics. Coincidim en la 

proposta de Carme Arnau en la validesa dels mètodes derivats d’aquests autors respecte a l’obra de 
Mercè Rodoreda. 
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dels protagonistes de Mercè Rodoreda, la qual cosa confirma la seua tesi 

sobre l’homogeneïtat dels seus personatges. L’aplicació del mètode als dos 

últims textos, especialment Quanta, quanta guerra... la duu a considerar 

l’obra narrativa de Rodoreda com un exponent de la literatura psicologista i 

humanista, de tal manera que afirma que “Mercè Rodoreda demuestra que 

sabe evolucionar de una manera incluso sorprendente, pero al mismo 

tiempo permanecer fiel a sí misma, al presentarnos, como siempre a lo 

largo de su narrativa, que el hombre [...] es la medida de todas las cosas, 

que nada fuera de sí mismo tiene existencia posible.” (pàg. 257). 

 
 Carme Arnau és també l’autora dels dos capítols corresponents a 

Rodoreda de les històries de la literatura catalana publicades l’any 1984 per 

la coedició de les editorials Orbis i 62 i l’any 1988 per l’editorial Ariel. La 

metodologia de treball és ben semblant als treballs anteriors. El capítol del 

1984 (pàg. 201-212) destaca en tot moment l’obra de Rodoreda per la 

importància del treball psicològic de descripció dels personatges. Entén les 

primeres novel·les, les publicades abans de la guerra, com les pertanyents 

als anys d’aprenentatge; el bloc central de publicacions (des de La plaça del 

Diamant fins a Jardí vora el mar), com les obres de maduresa; i, finalment, 

les narracions posteriors als anys setanta, com la consecució del seu estil en 

un intent d’allunyament de la realitat, pròximes a la mort. Com veiem hi ha 

novament un intent de justificació de l’obra rodorediana paral·lelament a 

l’evolució cronòlogica de la mateixa escriptora. El capítol del 1988 (pàg. 

157-190) empra gairebé la mateixa estructura anterior, tot i dedicar una 

major atenció al simbolisme de les narracions. És el primer estudi detallat 

de la novel·la publicada pòstumament l’any 1986, La mort i la primavera 

(pàg. 187-190). 
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 En general, cal ressaltar la importància dels estudis de Carme Arnau, 

especialment l’establiment del que anomena com el “mite de la infantesa”, 

una teoria vàlida per interpretar la prosa rodorediana, a partir del 

desenvolupament psicològic de les protagonistes descrites d’una manera 

paral·lela a l’evolució cronològica de l’autora. L’acabament de la infantesa 

és, doncs, el punt d’inici de gran part dels conflictes dels seus personatges, 

ja que significa la fi de la felicitat. A mesura que Rodoreda s’endinsa en 

una etapa vital, els seus personatges creixen i maduren. Segons els estudis 

esmentats d’Arnau, les seues novel·les no fan sinó interpretar i descriure els 

canvis psicològics d’aquests protagonistes. 

 
 És en aquesta línia on s’inclou també la interpretació de l’article 

“Benguerel i Rodoreda: la concreció de la novel·la psicològica a 

Catalunya” de Neus Berbis i M. Josep Simó, que entenen el psicologisme 

literari d’autors catalans com Xavier Benguerel i Mercè Rodoreda, a partir 

de la derivació de les tècniques realistes amb l’enriquiment de diversos 

elements de les noves tendències literàries europees; aquestes autores 

justifiquen de la manera següent l’enquadrament psicologista de 

l’escriptora: 
 Com a conseqüència, la literatura es converteix en un mitjà per a interpretar la realitat. 

L’escriptor ofereix una visió del món a través de la psicologia dels personatges. Per tant, és una 
visió objectiva, perquè l’escriptor no transmet les pròpies opinions, sinó que els personatges 
mostren, a través dels fets, pensaments i sentiments, les contradiccions i la complexitat de l’ésser 
humà. (Berbis/Simó 1995, 106) 

 

 

 b) Novel·la realista i simbolisme. La narrativa de Mercè Rodoreda 

es mou dintre dels límits de la novel·la realista. Hi ha, això sí, una 

progressiva densificació simbòlica en la redacció dels seus textos la qual 

cosa ha provocat l’estudi de l’imaginari rodoredià. Destaquem entre 

aquests estudis altres articles de Carme Arnau referits al tema, entre els 

quals cal destacar el publicat en l’homenatge que li féu la revista Serra 
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d’Or l’any 1983: “L’àngel a les novel·les de Mercè Rodoreda”. En aquest 

article Arnau posa la clau interpretativa de les últimes obres de l’autora que 

es caracteritzen “per l’evolució evident que les fa avançar des de la descrip-

ció d’uns mons desconnectats a una realitat més o menys quotidiana —amb 

un correlat real, per tant—, fins a desembocar en la creació d’universos de 

ficció estranys i suggeridors, fruit únicament de la seva imaginació i la seva 

fantasia” (pàg. 678). Arnau relaciona la gradació simbòlica dels textos 

rodoredians amb la proximitat de la mort, la vellesa, de l’autora. Aquest 

article significa l’inici de l’aplicació de mètodes d’interpretació simbòlica a 

l’obra rodorediana; Arnau empra aquestes eines per tal d’explicar un dels 

símbols més recurrents de les novel·les de Rodoreda, l’àngel, força present 

en els darrers textos publicats. 

 
 Dos articles posteriors de Carme Arnau, “El viatge iniciàtic: Quanta, 

quanta guerra... de Mercè Rodoreda” (1987a) i “Literatura i esoterisme” 

(1988a), interpreten les estructures de les darreres novel·les de l’autora a 

partir de justificacions iniciàtiques i esotèriques, a partir de les quals es 

desprén la interpretació dels símbols més recurrents d’aquestes obres. 

“Vegetació i mort en la narrativa de Mercè Rodoreda”, del mateix any 

(1988b), confirma aquest mètode interpretatiu com una manera d’explicar 

l’evolució estilística de l’autora, arran de la comparació entre els símbols 

relatius a aspectes de la natura i de la mort en diverses narracions. En tots 

aquests estudis es confirma l’atracció de l’escriptora pel moviment rosacreu 

(1988b, 127). Hem de destacar, sens dubte, el llibre d’Arnau Miralls 

màgics (1990), que ens ofereix una continuació del treball interpretatiu de 

les primeres obres fet l’any 1979 a partir de les publicacions posteriors a 

Mirall trencat. Arnau hi parteix de les concepcions de Karl Jung per a 

interpretar Quanta, quanta guerra... i La Mort i la Primavera com dues 

propostes d’un procés d’individualització personal. Hi fa un recorregut pels 
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símbols i per les imatges més evidents de les novel·les estudiades i proposa 

una linealitat i un ordre estricte entre aquests referents. Arnau hi fa esment 

d’influències filosòfiques esotèriques per tal d’interpretar alguns aspectes 

de l’imaginari rodoredià52. Cal destacar finalment la darrera contribució de 

l’estudiosa amb l’edició crítica prologada de La mort i la primavera 

(1997). 

 
 Hi ha dos articles que cal comentar perquè complementen les 

aportacions de Carme Arnau en la interpretació de l’imaginari rodoredià 

d’arrel esotèrica. Ens referim a l’estudi d’Ángeles Encinar, “Mercè 

Rodoreda: hacia una fantasía liberadora” publicada l’any 1986 a la Revista 

canadiense de estudios hispánicos, i “Rodoreda o la força bruixològica” de 

Jaume Martí-Olivella de l’any 1987. El primer contempla la narrativa de 

Rodoreda des de la proximitat a la literatura fantàstica desenvolupada a 

Europa en els anys seixanta i setanta, a partir de la qual cal interpretar 

diversos elements presents sobretot a les narracions curtes de Rodoreda, 

com és el tractament de la metamorfosi. L’article de Martí-Olivella és una 

interpretació mítica de les principals protagonistes rodoredianes53, 

especialment Natàlia de La plaça del Diamant i Cecília d’El carrer de les 

Camèlies. 

 
 L’any 1995 vam publicar l’article “El simbolisme en la narrativa de 

Mercè Rodoreda” en la Revista de Catalunya, on destaquem la continuïtat 

                                                             
52 Aquestes afirmacions han estat contestades per part de la crítica, principalment Mercè Ibarz i 

Montserrat Casals, que com déiem en la nostra memòria de llicenciatura Els viatges interiors de Mercè 
Rodoreda: estudi de Quanta, quanta guerra... i La mort i la primavera, entenen que “l’arrel imaginària 
de l’escriptora es localitza en distintes fonts literàries: en les nombroses lectures de l’escriptora, guiada 
pel mestratges del seu company sentimental Joan Prats” (Cortés 1992, 5). En el mateix estudi 
esmentem la interpretació que Montserrat Casals fa en la biografia de l’autora sobre l’origen del 
simbolisme rodoredià a partir de “la gran sensibilitat anímica de Rodoreda, i la predilecció per l’obra 
del francés Henri Michaux, amb el qual descobrí noves maneres d’expressió més intimista” (Casals 
1991a, 5). 

53 L’autor alinea Rodoreda amb autors com James Joyce, Virginia Woolf i Franz Kafka, atenent 
l’aplicació mítica dels seus personatges (pàg. 284). 
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de diversos referents simbòlics al llarg de l’obra de l’autora, des dels inicis 

(Cortés 1995a, 96). El símbol és un fet característic de les narracions de 

Mercè Rodoreda, ja que representen una font important d’aportació de 

continguts. Dins de la mateixa línia de recerca exposada per Carme Arnau 

en els materials anteriorment citats, el mateix any publicàrem el llibre Els 

personatges i el medi en la narrativa de Mercè Rodoreda (1995b), on hi 

tractem l’evolució simbòlica de l’escriptora al llarg de la seua narrativa, tot 

entenent les narracions de la primera època com a gènesi dels patrons 

imaginaris de Quanta, quanta guerra... i de La mort i la primavera. 

 
 c) Autobiografisme i crítica feminista. 54 Una part considerable de 

la crítica rodorediana ha basat el seu treball a partir del paral·lelisme entre 

la realitat vital de l’autora i la ficció novel·lesca. El punt de partida 

d’aquestes interpretacions es troba en l’anàlisi de l’obra feta per Carme 

Arnau, Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda, que com hem vist, 

observa el paral·lel evolutiu en el procés d’aprenentatge de les 

protagonistes de les novel·les i la pròpia trajectòria personal de l’autora, en 

relació a l’acció negativa i condicionant de l’home.  

 
 Hem trobat diversos estudis que utilitzen aquesta perspectiva 

d’investigació, entre els quals podem destacar, a més d’algunes propostes 

ja citades de Carme Arnau, els articles següents: “Mercè Rodoreda o la 
                                                             
54 Per contra, l’escriptora, en la seua vellesa, desmentí el possible feminisme de les seues obres: “Jo crec 

que el feminisme és com un xarampió. A l’època de les sufragistes tenia un sentit, però a l’època 
actual, que tothom fa el que vol, trobo que té sentit el feminisme.” (Arnau/Oller 1986, 21). Més 
taxativa i rotunda fou la resposta feta en un altra entrevista que li féu M. José Rague Arias que es 
publicà l’any de la mort de l’escriptora: “Ya ha tenido que salir lo del feminismo. Estoy harta del tema. 
Yo no describo el mundo de la mujer, hablo de la condición humana. Las mujeres no seremos nunca 
iguales a los hombres. Nos falta lo principal.”. Com veiem, Rodoreda rebutja el qualificatiu de 
feminista per a la seua novel·lística. Potser adient, per tant, la definició que l’escriptora Isabel-Clara 
Simó, en una intervenció que féu en les jornades literàries que l’Editorial Bromera organitzà l’any 
1995. Aquesta creu en l’existència d’una literatura específica de dones, entre les quals es troba Mercè 
Rodoreda, sense que es puga parlar d’un registre purament femení, sinó d’un conjunt d’escriptores que 
escriuen voluntàriament des d’una òptica femenina. Hem de previndre’s, doncs, dels prejudicis que 
comporta una perspectiva estricta en l’estudi de Mercè Rodoreda, i en aquest sentit, considerem que la 
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força de l’escriptura” (1988c) de Carme Arnau; “El Rosebud de Mercè 

Rodoreda” (1987), “Una mateixa manera de viure l’art i la literatura” 

(1991c) i “La ciutat, una casa, un trencaclosques” (1995) de Montserrat 

Casals; “Mercè Rodoreda, periodista” (1972) i “Mercè Rodoreda o 

l’amistat” (1983) d’Anna M. Saludes i Neus Carbonell, entre d’altres. Cal 

citar també les quatre biografies fetes sobre Mercè Rodoreda per Mercè 

Ibarz (1991a), Montserrat Casals (1991a) i Carme Arnau (1992b i 1996). 

 
 El paral·lel evolutiu observat per aquestes estudioses entre la 

biografia de l’autora i les protagonistes de les narracions és motivat per 

l’observació d’una realitat que Jordi Pla, en l’article abans citat, interpreta 

de la manera següent: “els personatges centrals de la seva narrativa 

avancen, i evolucionen i envelleixen al mateix ritme vital que ella segueix” 

(Pla 1993, 54). La confirmació d’aquesta realitat ve reforçada per l’objectiu 

de l’escriptora en les seues novel·les de voler reflectir la realitat amb 

personatges pròxims al lector, per tal que aquest puga entendre l’origen de 

la seua evolució personal. Alguna de les interpretacions de Carme Arnau 

(l’article “Mercè Rodoreda o la força de l’escriptura” i la biografia Mercè 

Rodoreda principalment) pot ser vinculada amb aquesta perspectiva, la 

qual cosa ha provocat controvèrsia amb altres estudiosos i estudioses de 

l’autora barcelonina. Així Jordi Pla, en l’article esmentat, assenyala una de 

les interpretacions rígides de l’estudi de Carme Arnau: 
 El procés psicològic dels personatges de Rodoreda, des de la infantesa fins a la maduresa, són, 

segons Carme Arnau, co-referents a les situacions que van marcar la vida de l’autora, les quals, 
en ser interioritzades, recuperen al llarg dels anys el mite de la infantesa (la felicitat), en oposició 
al desencís de l’edat adulta. (Pla 1993, 54) 

 
Amb tot, les interpretacions de Carme Arnau són les més integradores de 

les perspectives possibles d’estudi de l’obra rodorediana. Hi ha estudis que 

utilitzen aquesta perspectiva d’una manera més rígida. Aquest és el cas de 

                                                                                                                                                                                   
crítica feminista deixa excessivament de banda el producte literari per tal de centrar-se en l’evolució 
personal de l’autor/a. 
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l’aplicació de la crítica feminista a alguns contes de l’autora. Dins 

d’aquesta perspectiva, podem citar, per exemple, els treballs de Geraldine 

Nichols “Mitja poma, mitja taronja: gènesi i destí literari de la catalana 

contemporània” (1988) i de Neus Carbonell en el curs impartit en la 

Universitat de Girona l’any 1995 titulat “Mitja poma encastada a l’altra 

meitat de poma”. En aquests treballs es destaca la denúncia que els textos 

rodoredians fan sobre la desigualtat social existent entre els sexes. Segons 

aquestes autores, Rodoreda critica la situació de la dona oprimida arran de 

l’exemplificació que fan les seues protagonistes. La crítica feminista ha 

volgut fer una lectura particular de l’obra de l’escriptora a partir, 

bàsicament, de novel·les com AM, La plaça del Diamant o El carrer de les 

Camèlies i ha deixat de banda els textos dels anys 30. Hi ha diversos 

estudis en aquesta línia interpretativa, entre els quals destaquem els 

següents: “La dona en l’obra de Mercè Rodoreda” (1970) de Rosa Cabré 

Monné, “Personajes femeninos, metonimia de la escritora” (1983) de 

Carme Riera i “Les dones a l’obra de Mercè Rodoreda” (1983) de Marta 

Pessarrodona. 

 
 Al nostre entendre, plantejar els referents personals d’un escriptor 

com a causa i motiu del producte literari pot oferir dades errònies de la 

interpretació de l’obra. Amb tot, és cert que algunes de les dades oferides 

per aquests treballs ens ofereix elements d’anàlisi de la funcionalitat dels 

personatges en les narracions de Rodoreda. Així, aquestes investigacions 

ens fan entendre que l’opressió de la dona en la societat és un aspecte comú 

a la novel·lística de Rodoreda55. Les autores ressenyades plantegen un tema 

                                                             
55 Contràriament, l’article de José Ortega “Mujer, guerra y neurosis en dos novelas de M. Rodoreda (La 

plaza del Diamante y La calle de las Camelias)”, publicat l’any 1983 en el llibre Novelistas femeninas 
de la postguerra española editat per Janet Pérez, recull aquesta característica com un fet negatiu en la 
interpretació de la narrativa de Rodoreda. 
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força interessant: la influència de la condició de dona en l’estil literari de 

Mercè Rodoreda56. 

 

 d) Estudis biogràfics. Com hem vist, en els anys 1991 i 1992 es van 

publicar les tres biografies més importants de l’escriptora57. Les autores, 

Mercè Ibarz, Montserrat Casals58 i Carme Arnau interpreten l’obra de 

l’escriptora com un producte íntimament lligat a la seua evolució personal, 

en la línia d’estudi expressada en l’apartat anterior (autobiografisme). Els 

llibres de M. Casals i de C. Arnau contenen moltes dades biogràfiques 

obtingudes a partir de la documentació de l’escriptora i de la seua família, 

la qual cosa proporciona una imatge conjunta d’aquesta i de la seua 

producció literària força completa. La segona biografia que Arnau ha 

publicat sobre l’escriptora (1996), encara que segueix a grans trets la 

informació de l’anterior, presenta algunes dades novedoses sobre la seua 

infantesa, a partir de la consulta de la correspondència entre la família en 

aquella època59. 

 

                                                             
56 Són interessants les interpretacions de diversos textos sobre la possibilitat d’entendre una estilística 

pròpia de les dones, entre les quals inclouen Mercè Rodoreda. Destaquem, per exemple, un dels 
primers assajos de reflexió sobre el tema, Una cambra pròpia de Virginia Woolf (1929), com també el 
llibre d’Anne Charlon La condició de la dona en la narrativa femenina catalana (1900-1983) (1990) i 
el de Biruté Ciplijauskaité La novela femenina contemporánea (1970-1985) (1988). 

57 Hi ha també diverses notes biogràfiques disseminades al llarg de la bibliografia d’estudi, entre les quals 
cal destacar, pel seu contingut, la redactada al llibre Double minorities of spain, editat per Kathleen 
McNerney i Cristina Enríquez de Salamanca (1994). 

58 Els assajos Mercè Rodoreda. Contra la vida, la literatura..., de M. Casals, i Mercè Rodoreda, de M. 
Ibarz han estat fortament criticades per Anna M. Saludes en un article publicat el mateix any en la 
Revista de Catalunya: 

L’edició de Mercè Ibarz, abans esmentada, pateix del tic literari de la inconcreció.  
(Saludes 1991, 143) 
 

algunes observacions al treball de Montserrat Casals i Couturier. Dividiré la llista en tres 
apartats: 1. Afirmació indocumentada. 2. Dubtes sobre l’autenticitat d’una declaració. I 3. 
Inexactituds. (Saludes 1991, 144) 

 

 La polèmica va més enllà i se centra en el plantejament de l’estudi rodoredià des de la perspectiva del 
periodisme, dins del qual es mouen les dues autores, Ibarz i Casals: 

Atesa la gran quantitat de cronistes que es dediquen a escriure biografies, cal preguntar-se si 
aquest gènere esdevindrà, tout court, una tasca exclusivament periodística. (Saludes 1991, 138) 

59 Així ens ho indica l’autora de la biografia en la “Nota preliminar” del llibre. 
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 A banda de les percepcions crítiques anteriors, hi ha més fonts de 

dades per a l’estudi de l’obra rodorediana que hem tingut en compte: 
1. Els pròlegs de l’escriptora. Hi trobem reflexions personals del procés d’escriptura dels textos. 

Destaquem el de La plaça del Diamant, Mirall trencat i Quanta, quanta guerra... El pròleg 

de Mirall trencat és un repàs del conjunt de la seua producció, encara que no es refereix als 

altres gèneres que també conreà, com la poesia, el teatre o també la pintura. Per contra, els 

altres dos pròlegs són reflexions més generals on l’escriptora ens ofereix una visió molt 

personal i subjectiva del procés literari. Pel que fa als textos dels anys trenta, cal esmentar el 

pròleg del primer llibre que ens ofereix la reflexió més antiga de l’escriptora sobre el seu 

procés creatiu.  

2. Correspondència escrita.60 És també força interessant el missatge que obtenim de l’escriptora 

amb les cartes que creuà amb Joan Sales,61 Armand Obiols i Anna Murià62, principalment. 

Aquestes cartes ens ofereixen la visió més immediata del procés literari de l’escriptora63. Les 

tres biografies de l’escriptora que adés hem esmentat utilitzen la correspondència de l’autora 

per obtenir dades biogràfiques més precises. 

 
L’observació biogràfica és clau per a la correcta interpretació de l’obra 

rodorediana. És d’aquesta manera com podem conéixer la base cultural que 

afavorí l’aparició de Mercè Rodoreda com a escriptora. Les fonts citades 

assenyalen la importància dels seus primers anys en el procés de formació. 

Envoltada de persones grans a la seua infantesa, Mercè Rodoreda abandonà 

l’escola ben aviat, als deu anys, com llegim a les biografies. L’avi Pere 

Gurguí ho anuncia en una carta al fill que resideix a Amèrica, “tot ho aprèn 

i amb tanta rapidesa que tinc por se posés malament i així ho evitem”, que 

reprodueix Monsterrat Casals en la biografia sobre l’autora (1991a, 43). 

Aquesta explicació tan simple no fa sinó amagar les dificultats 

econòmiques de la família, però sí ens indica la manca d’escolarització en 

la nostra autora. De fet, Rodoreda visqué en un entorn afavoridor de la 
                                                             
60 Vegeu E. Bou, “Jocs de cartes”, Papers privats (1993, 140-153). 
61 Hem pogut consultar algunes de les cartes que envià a Joan Sales durant l’any 1967, moment de revisió 

d’AM, i que es conserven en l’arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda. 
62 Es conserva així mateix alguna carta aïllada de l’escriptora a diversos intel·lectuals de l’època, com és 

el cas de Rosa Chacel, en l’edició de l’any 1992 de les cartes de diverses personalitats que rebé aquesta 
al llarg de la seua vida. En l’edició de l’Editorial Cátedra trobem les cartes que Rodoreda li envià en 
les pàgines 301 i 302. 
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cultura que motivà la jove; Mercè Rodoreda fou així una autodidacta. Una 

vegada deixà l’escola, es dedicà a l’avi, qui la influí decididament en 

diversos aspectes culturals i humans. La mateixa autora justifica en el 

pròleg d’una novel·la la seua falta d’escolarització64: “Va anar creixent. Va 

anar tres anys a l’escola. Dels set als deu i prou.” (pròleg de CM, 5). La 

Rodoreda infant i adolescent començà el seu endinsament en el món de les 

lletres de la mà de l’avi a la biblioteca que tenien. Montserrat Casals, en el 

llibre esmentat, confirma que l’ambient cultural de la llar familiar afavorí el 

seu aprenentatge (1991a, 35-44). Anna M. Saludes en un curs titulat “La 

prehistòria literària de Mercè Rodoreda (1932-1936)” impartit en la 

Universitat de Girona l’any 1995 assenyala les col·laboracions de Pere 

Gurguí en la revista La Renaixença que tenien destacat marcat to patriòtic. 

L’estudiosa ha analitzat també les cartes de Pere al fill Joan, futur espòs de 

Rodoreda, a Argentina els anys 1910-1921, on conta l’ambient que es viu a 

Sant Gervasi i el redreçament cultural i social de la nostra terra. És, per 

tant, en aquest ambient familiar on Rodoreda inicia les seues primeres 

lectures65. 

                                                                                                                                                                                   
63 Recomanem la lectura de l’article de Kathleen McNerney “Pens and needles: survival techniques of 

Mercè Rodoreda and Anna Murià” de l’any 1990 per tal d’aprofundir en el coneixement de la relació 
epistolar de Mercè Rodoreda amb l’amiga i escriptora Anna Murià. 

64 Com un referent vital, la protagonista de HNF, en recordar la infantesa, ens diu: 
No em plaïa d’estudiar; avorria els llibres escolars; començaven a fer-me’n distreure les primeres 
novel·les.” (pàg. 91-92) 

65 En el pròleg de la novel·la CM ens assenyala alguns d’aquests títols: 
Un cop va saber llegir, va engrescar-se amb El Patufet, El hombre que ríe, Han d’Irlàndia, Lord 
Làster, el ladrón de guante blanco, La pradera tenebrosa, Rafles, Sherlok Holmes, Aventuras de 
Louis de Rougemont, barrejats amb algun llibre de Suderman. El Pecado del abate Mouret de 
Zola, Hamlet i Las dos niñas de París. (pàg. 5) 

 

Hem trobat altres referències literàries, menys directes, en les novel·les que hem estudiat, de tal 
manera que podem conéixer així les seues preferències de lectura. L’escriptora hi reprodueix 
constantment diversos fragments d’autors que li han colpit. Aquesta sensació és manifestada pels 
mateixos personatges de la novel·lista; aquest és el cas de la protagonista de HNF, que valora ben 
positivament alguns autors clàssics (pàg. 70). 

 

 Posteriorment, en una entrevista que li feren Carme Arnau i Dolors Oller l’any 1986 confirmà la 
importància de les lectures individuals en el procés d’aprenentatge de la primera etapa: 
 Llegir és una formació. Si jo no hagués llegit potser no hauria escrit mai (Arnau/Oller 1986, 20) 

 

Podem destacar què diu la crítica sobre les influències i les intertextualitats d’altres escriptors. L’ús de 
cites dins la literatura de Mercè Rodoreda és un fet característic de la novel·lística del moment; així ho 
podem llegir en diversos textos creats pels escriptors del grup de Sabadell. Pensem, per exemple, en 
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 Com veiem, les fonts biogràfiques ens aporten dades essencials per a 

l’estudi global de l’obra narrativa de Mercè Rodoreda, ja que ens faciliten 

els factors generatrius de la seua producció escrita. 

                                                                                                                                                                                   
les cites de la novel·la de Francesc Trabal, Hi ha homes que ploren perquè el sol es pon de Carles 
Riba (pàg. 71 i 148) i de Maragall (pàg. 59). 



 42

1.1.2 Els estudis de les primeres novel·les 
 
 No hi ha un estudi aprofundit de les novel·les publicades per 

Rodoreda en la dècada dels anys 30. No obstant això, com hem indicat 

abans, en l’actualitat està redactant-se una edició crítica d’aquestes obres a 

partir d’una beca de la Fundació Mercè Rodoreda a la investigadora Roser 

Porta.66 Pel que fa als comentaris crítics d’aquells anys, les referències són 

escasses; aquestes són les ressenyes localitzades: 
a) En el llibre Polèmica de Delfí Dalmau s’esmenta la novel·la DH.67 La pròpia autora 

manifesta les mancances que reconeix en la seua primera novel·la. 

b) En l’edició de Del que hom no pot fugir es reprodueixen comentaris crítics de la novel·la 

anterior: comentari de Pere Estrany a L’Opinió i comentari de Joan Puig a El Poble). 

c) L’any 1934 es publicà a Clarisme una breu ressenya sobre Del que hom no pot fugir feta per 

Maria Ballester.  

d) Hi ha també una ressenya del mateix any sobre Un dia en la vida d’un home signada per 

Rafael Tasis i publicada a Mirador. 
e) Joan Oliver redactà unes “Notes de lector” sobre Crim a Mirador l’any 1936. 

 
L’escàs ressò informatiu i crític ens duu a pensar que la difusió dels 

primers textos de Rodoreda es féu només entre els grups intel·lectuals. A 

través de l’article de Roser Porta “Mercè Rodoreda i el periodisme satíric” 

coneixem les crítiques ferotges que reberen les novel·les de l’autora per 

part dels comentaristes del setmanari satíric El Be Negre68. Així creen jocs 

de paraules amb la possible relació entre el títol de la primera obra i els 

afers personals de l’autora (El Be Negre 1934, núm. 165; Porta 1998, 53), 

critiquen obertament HNF com una còpia de l’obra de Folch i Torres Per 

què fuges de mi? (El Be Negre 1934, núm. 162; Porta 1998, 53) i sobre UD 

afirmen que “a voltes el bon estil pot aliar-se amb el mal gust” (El Be 

                                                             
66 Fins ara només han estat dipositats en l’arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda d’Un dia en la vida d’un 

home i de Crim. 
67 En un joc d’intertextualitats Rodoreda insereix en una novel·la posterior, UD (pàg. 125), una cita de 

Polèmica. 
68 Setmanari satíric de Barcelona que es publicà entre els anys 1931 el 1936. Fou inspirat en el setmanari 

francés Le Canard Enchaîné. Els temes, de gran actualitat, eren literaris, polítics, religiosos i culturals 
en general i tenien un tractament polèmic i revulsiu. 
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Negre 1934, núm. 183; Porta 1998, 53). Malgrat això, no és fins a 

l’obtenció del premi Crexells l’any 1937 quan l’autora comença a ser 

coneguda pel públic majoritari.69 La guerra i l’exili van trencar aquesta 

progressió. És interessant destacar que no tornem a trobar estudis 

aprofundits de l’autora fins la dècada dels 60, quasi trenta anys més tard. 

La publicació de Vint-i-dos contes (1958) i La plaça del Diamant (1962) 

fan recordar al públic català l’existència de l’escriptora. Així es publiquen 

diversos articles en aquests anys que són de gran importància per a 

l’evolució de la crítica rodorediana posterior: l’entrevista70 que li féu 

Baltasar Porcel l’any 1966 (“Mercè Rodoreda o la força lírica”), l’estudi 

dels primers personatges fet per M. Aurèlia Capmany l’any 1968 (“Mercè 

Rodoreda o les coses de la vida”) i les reflexions de Joaquim Molas al 

pròleg de l’edició de La meva Cristina i altres contes i en un article de 

l’any 1969 (“Mercè Rodoreda i la novel·la psicològica”). En aquest article, 

Joaquim Molas estudia els elements de la novel·lística de Mercè Rodoreda 

que coincideixen amb el gènere psicològic; pel que fa als seus primers 

textos observa la continuïtat d’algunes característiques en l’obra posterior 

amb les paraules següents: 
En conjunt, aquestes obres juvenils, que avui l’autora rebutja sense contemplacions, són més 
aviat tosques i vacil·lants, però ja contenen, ni que sigui en germen, molts dels temes i de les 
tècniques que, més endavant, li seran habituals.” (pàg. 13) 

 

 Un article de Joan Triadú l’any 196371 sobre La plaça del Diamant 

ens aproxima també a la importància de les novel·les de l’autora d’abans de 

la guerra: 

                                                             
69 Segons Ibarz (1991a, 51), els amics, principalment Francesc Trabal, van animar-la perquè es presentés 

novament al premi Crexells, després del primer intent fet l’any 1932 amb DH. 
70 És interessant destacar que una de la majors fonts d’informació del tarannà literari de l’autora el trobem 

a les entrevistes que li feren. Així, a banda d’aquesta, podem esmentar “Una conversa amb Mercè 
Rodoreda” (1986) de Carme Arnau i Dolors Oller, “Mercè Rodoreda:«La leyenda de que vivo 
enclaustrada es falsa»” de Josep Carles Rius (1982) i “Mercè Rodoreda siempre se sintió acompañada 
por las flores y sus criaturas literarias” (1983) de Juan Tébar, entre altres. 

71 Aquest article fou publicat aquest any en el llibre Llegir com viure de l’Editorial Fontanella. Hem 
consultat la reedició inclosa a la Guia de literatura catalana contemporània feta a cura de Jordi 
Castellanos l’any 1973 (pàg. 403-407). 
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Les primeres novel·les de Mercè Rodoreda ja eren en potència tan personals, úniques, seves, com 
La plaça del Diamant; només que en elles hi ha menys experiència vital. El text hi passava però 
no s’hi fonia, perquè escriure era més una aspiració que no una transpiració. (Triadú 1973, 404) 

 
Segons Joan Triadú, novel·les com UD i CM, malgrat les mancances 

literàries de l’autora, anticipen l’estil literari que es consagrarà en AM i es 

desenvoluparà en la narrativa posterior. 

 
 Pel que fa a l’aparat crític posterior, només podem destacar diverses 

referències aïllades en els estudis de l’autora que justifiquen la motivació 

de l’escriptora per no publicar les obres anteriors a AM. Així, per exemple, 

M. Aurèlia Capmany afirma en un article que “Mercè Rodoreda exigía que 

se empezara su historia literaria a partir d’AM, novela que mereció el 

Premi Crexell en 1936, y no se equivocaba.” (1983). La resta d’estudioses i 

d’estudiosos s’expressen en uns termes semblants. 

 
 Només hi ha un article que estudia exclusivament la novel·la CM. 

Ens referim a l’estudi de Joan Ramon Resina titulat “Detective formula and 

parodic reflexivity: Crim”, inclòs al recull d’articles sobre l’obra de Mercè 

Rodoreda editat a cura de Kathleen McNerney i Nancy Vosburg: The 

garden across the border. Mercè Rodoreda’s fiction (1994). Resina 

analitza el text des de la perspectiva de novel·la negra que ha estat sotmesa 

a un tractament general de paròdia. L’estudi ens aporta reflexions 

interessants per tal d’incloure la narració en el gènere detectivesc, 

popularitzat en aquella època a partir dels treballs d’Edgar Allan Poe, A. 

Conan Doyle i Mauric Leblanc, principalment. 

 
 Malgrat tot, la crítica rodorediana, que es desenvolupa a un ritme 

constant en els últims anys, ha destacat la funcionalitat d’aquestes novel·les 

en la prefiguració de textos cabdals de l’escriptora com La plaça del 

Diamant i Mirall trencat. Josep M. Benet i Jornet, en comentar el primer 

volum de les obres completes publicat per edicions 62 l’any 1976, 
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evidencia la importància de les publicacions rodoredianes anteriors a AM 

(Benet i Jornet 1977, 20), fet que segons ell no ha estat en compte fins el 

moment per la crítica; amb tot, la ressenya de Benet i Jornet no fa cap 

comentari crític de les novel·les adduïdes. 

 
 D’aquests estudis, cal destacar, sens dubte, les aportacions bàsiques 

de la professora Carme Arnau que, a partir de la seua tesi doctoral (1977), 

ha iniciat una dedicació exhaustiva a la recerca de la construcció 

rodorediana. En un treball anterior, el pròleg de les obres completes 

publicat a edicions 62, assenyala en una nota a peu de pàgina la regularitat 

de la producció de preguerra (Arnau 1976a, 9), però que a causa del rebuig 

de l’autora a la publicació dins les obres completes no mereixen un major 

estudi en aquest pròleg. No és fins al llibre Introducció a la narrativa de 

Mercè Rodoreda (1979), quant Carme Arnau analitza els primers textos de 

l’escriptora72. En aquesta obra, Arnau fa un estudi i una revalorització força 

importants de les novel·les objecte de la nostra anàlisi. No obstant això, 

recorda constantment la condició de rebutjades per l’autora, en un intent de 

desconnectar-les de la resta de la producció enllestida després dels anys 50. 

Aquesta informació ve complementada per l’article “La obra de Mercè 

Rodoreda” de l’any 1982 (pàg. 240) on Arnau interpreta les obres anteriors 

a AM com a “novel·les d’aprenentatge”, raó per la qual foren rebutjades 

per l’autora. Segons l’estudiosa, la novel·la de l’any 1938 fou salvada, 

“perquè en ella l’autora expressa, ja d’una manera rigorosa i ben reexida, el 

que havia provat de donar sortida a les obres anteriors” (1984, 202). 

 
 En la Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda (pàg. 25) 

diferencia aquestes novel·les en dos grups, dels quals AM és la culminació 

del període:  

                                                             
72 En aquest llibre, Arnau estudia l’evolució de la narrativa rodorediana des dels primers textos fins a 

Mirall trencat, última novel·la publicada en aquell moment. 
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a) Dues obres que “en marquen el camí”, DH i HNF. 

b) Dues obres mimètiques i atípiques de la resta de la producció, UD i CM. Arnau les considera 

com a obres “de tempteig” que contenen el “germen” narratiu de l’escriptora. Arnau 

assenyala el paral·lel de UD i de CM amb Hi ha homes que ploren perquè el sol es pon de 

Francesc Trabal i El collar de la Núria de Cèsar August Jordana, respectivament. 

 
Arnau ressalta la importància de DH i HNF perquè inauguren una 

determinada visió del món que prendrà forma en la narrativa posterior. En 

aquestes paraules de l’estudiosa se suggereix la interrelació de les dues 

novel·les amb les obres de maduresa. Per contra, UD73 i CM74 “es 

relacionen amb el grup de Sabadell tant per llur escriptura com per llur 

temàtica” (Arnau 1979, 28); segons l’estudiosa inauguren dues línies 

productives que l’escriptora no continuarà. Aquesta és la concreció de la 

influència del grup literari en les dues novel·les esmentades: 
una renovació i un trencament no tan sols en el terreny literari, sinó en el comportament social; 
una aparent frivolitat que es manifesta en un desig constant de joc i broma i en una actitud sovint 
estrafolària, és el mitjà escollit per denunciar un desacord amb l’ordre establert (Arnau 1979, 46) 

 
Altres veus crítiques han assenyalat també aquestes influències. Així, per 

exemple, Xavier Martí, en un article d’homenatge a l’autora diu “estas 

primeras obras de adolescencia y primera juventud, repudiadas después en 

bloque por la autora, reflejan numerosas influencias, y seguramente la más 

importante habría que filiarla en el grupo de vanguardia de Sabadell.” 

(Martí 1983). Anton M. Espadaler en la Història de la literatura catalana 

que publicà l’any 1993 també concebeix aquesta relació: “es tracta de 

textos més o menys avantguardistes, relacionats amb el Grup de Sabadell” 

(pàg. 274).75  

 
                                                             
73 Carme Arnau, al mateix temps que assenyala els paral·lelismes entre l’obra de Rodoreda i la novel·la de 

Francesc Trabal, defineix també les diferències entre els dos textos: 
- UD és una novel·la tragico-còmica, davant la seriositat del text de Trabal. 
- UD segueix les convencions literàries. Trabal les trenca. 

74 Pel que fa a la redacció d’aquesta novel·la, Carme Arnau en la Introducció... (pàg. 50) la justifica 
perquè “l’autora sucumbeix a una temptació que assenyala l’èxit de les novel·les policíaques en aquell 
moment”. 

75 Vegeu Mireia Freixa, “Més sobre el noucentisme perifèric, les arts plàstiques a Sabadell i Terrassa als 
anys vint”, dins Els anys vint en els Països Catalans (noucentisme/Avantguarda), 1997, pàg. 173-186. 
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 Relacionar aquestes novel·les amb altres textos coetanis no és 

estrany en els estudis crítics sobre l’autora; la crítica observa també els 

paral·lels entre AM i Una mena d’amor de C. A. Jordana. En relació a la 

interrelació de les obres rodoredianes dels anys trenta amb textos coetanis, 

cal recordar les paraules de Giuseppe Grilli en l’article “A partir d’Aloma” 

publicat l’any 1987, que interpreten la interrelació amb el text de Jordana 

se’ns ofereix “com un exemple paradigmàtic de la relació ambigua i doble 

que Rodoreda estableix en la seva producció madura amb la literatura, amb 

la seva literatura” (Grilli 1987, 146). 

 
 En un estudi posterior de Carme Arnau de l’any 1988, publicat dins 

la Història de la literatura catalana (volum coordinat per Joaquim Molas), 

trobem l’afirmació següent en referència a la importància dels textos 

assenyalats: 
Les primeres novel·les són interessants, malgrat ser escassament reeixides, pel fet d’anunciar-nos 
les constants de la seva narrativa posterior, encarnades en una estructura poc convincent, encara; 
ens permeten, a més, d’assistir als dubtes i a les vacil·lacions propis de l’autor que comença a 
escriure. (pàg. 159) 

 

Aquesta idea connecta perfectament amb els objectius del treball que ara 

iniciem. Arnau considera les obres d’abans de la guerra com un “anunci” 

de la narrativa posterior de l’autora. 

 
 Per la seua banda, Mercè Ibarz, en Mercè Rodoreda (1991), descriu 

ràpidament les principals aportacions de les novel·les rodoredianes de la 

dècada dels trenta, i hi assenyala els trets més innovadors d’aquestes. Cal 

destacar el paral·lelisme que veu entre HNF i els drames rurals de Víctor 

Català, una autora admirada per Rodoreda. Vegem l’afirmació concreta de 

la biògrafa: 
Del mestratge de Caterina Albert (Víctor Català) retindrà l’afirmació de la soltiud com a via 
d’alliberament, i reprendrà l’afirmació de la solitud com a via d’alliberament, i reprendrà la 
revisió profunda de les situacions que poden pesar sobre les dones com una condemna: el 
matrimoni i la maternitat. (pàg. 39) 
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Delfí Dalmau, en el llibre Polèmica, relacionà també l’estil de l’autora amb 

Víctor Català: 
I em fa pensar en Víctor Català la manera com vós us parleu en diàleg personal, i la forma com 
us expresseu en els vostres personatges. (pàg. 70) 

 
 Mercè Ibarz, en la biografia de l’autora, confirma també la influència 

de la novel·la de Francesc esmentada en UD. Pel que fa a la darrera 

novel·la que ens ocupa, CM, Ibarz, en la mateixa línia interpretativa de 

Carme Arnau, entén el text com a conseqüència de la predilecció de 

Rodoreda pel gènere detectivesc i de misteri. Ibarz defineix de la manera 

següent la novel·la de 1936: 
una mena d’esperpent de les novel·les de lladres i serenos d’inspiració britànica, que aleshores 
feien furor a Barcelona. (pàg. 41) 

 
 Les referències a les novel·les analitzades són contínues en els 

estudis de la novel·lística de Mercè Rodoreda, encara que poc 

aprofundides. Hem vist un bosqueig d’aquelles opinions més destacades i 

que hem tingut en compte a l’hora d’encarar aquesta investigació. Cal citar, 

finalment, d’altres fonts d’informació per tal de contextualitzar els referents 

dels textos dels anys trenta, de les quals abans hem esmentat la seua 

importància. Ens referim a la documentació aportada més recentment per 

les quatre biografies de l’autora (Ibarz 1991a, Casals 1991a i Arnau 1992b i 

1996) i per la publicació de la correspondència entre Rodoreda i Anna 

Murià al temps de l’exili. Hi ha dues publicacions de les cartes fetes l’any 

1985 i l’any 1991 de dues editorials diferents; en la primera trobem una 

entrevista que les editores Mari Chordà i Isabel Segura fan a l’Anna Murià 

l’any 1985 (pàg. 13-34) en la qual es parla de diversos aspectes de l’amistat 

mantinguda durant aquests anys; en la segona hi ha un article memorialístic 

d’Anna Murià on reconstrueix el retrat personal de la Rodoreda dels anys 

en els quals es mantingué la relació (Murià 1991, 7-49). Amb aquestes 

publicacions, hem pogut contribuir a la creació del retrat personal de 
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l’escriptora en els anys en els quals redactà les obres objecte del nostre 

estudi. 

 
 Pel que fa al nostre treball, també és interessant l’estudi de l’activitat 

cultural i periodística de Rodoreda en la dècada dels trenta, de la qual adés 

ens hem ocupat. Així, Teresa Muñoz ha fet un estudi i edició de les 

entrevistes que féu a Clarisme (1933-1934), on s’entreveu els orígens 

periodístics i literaris de l’autora. Quant a la participació radiofònica de 

Mercè Rodoreda en l’àmbit de les activitats de l’Agrupació d’Escriptors 

Catalans (1936), Maria Campillo (1994a) ha fet un estudi aprofundit 

d’aquestes activitats, on l’autora s’implica en el paper de la dona en la 

revolució. Recentment Roser Porta, que realitza en l’actualitat l’edició 

crítica d’aquestes novel·les, ha publicat un article sobre les col·laboracions 

de l’autora en Clarisme i El Bé Negre durant els anys 1933 i 1935: “Mercè 

Rodoreda i el periodisme satíric” (1998). 

 
 Com hem vist adés, les novel·les de Mercè Rodoreda s’inclouen dins 

d’una època de represa del gènere, després del parèntesi que significà el 

triomf del noucentisme. La producció novel·lística d’aquesta època tingué 

una gran repercussió, ja que comportà una renovació total del gènere a la 

nostra literatura, amb la superació dels moviments anteriors, procedents de 

la narrativa vuitcentista, i la incorporació dels nous models europeus, 

principalment la novel·la psicològica. Aquests escriptors i escriptores, 

anomenats per Joan Fuster com a neonoucentistes (1971, 263-264) i per 

Carme Arnau com a postnoucentistes (1987b, 14), crearen la gran 

transformació del gènere de la qual participà immediatament després Mercè 

Rodoreda.76 Hem obtés, per tant, també informació força interessant, 

                                                             
76 Mercè Rodoreda és considerada per Xavier Pericay i Ferran Toutain (1996, 118) com a imatge de la 

consolidació del nou model narratiu gestat pels narradors d’aquests anys, hereus encara dels principals 
trets del noucentisme. Rodoreda assoleix un estil propi i personal trenta anys després, però en la seua 
etapa formativa participa de l’evolució literària dels escriptors membres de l’anomenada prosa del 25, 
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especialment per entendre l’obra literària de l’autora en aquella època, dels 

estudis d’aquest conjunt de novel·les. Sortosament els estudis sobre aquest 

col·lectiu són més nombrosos que no els aplicats concretament a l’obra 

primera de la nostra escriptora. Per tal de conéixer el context literari i 

cultural dels anys vint i trenta hem tingut en compte l’anàlisi d’Alan Yates, 

Una generació sense novel·la? (1975), bàsic per a entendre el buit 

productiu del gènere entre els anys 1906 i 1925; l’article de Carme Arnau 

“Crisi i represa de la novel·la”, inclòs en la Història de la literatura 

catalana (1987) de l’Editorial Ariel, com també el llibre de l’escriptora 

Marginats i integrats a la novel·la catalana (1987), on hem trobat una 

anàlisi interessant dels altres novel·listes d’aquests anys; el capítol titulat 

“La narrativa de pre-guerra” de la Història de la literatura catalana (1993) 

d’Anton M. Espadaler, que conté una bona síntesi de la problemàtica del 

gènere en el moment; el capítol titulat “El drama y la novela antes de 1936” 

de la Introducción a la literatura catalana (1977) d’Arthur Terry; i 

l’excel·lent capítol de Joan Fuster en el llibre Literatura catalana 

contemporània (1971) anomenat “La narrativa neonoucentista”. Hem 

d’afegir finalment l’assaig El malentès del noucentisme (1996) de X. 

Pericay i F. Toutain. 

 

 

                                                                                                                                                                                   
que segons indiquen Pericay i Toutain (1996, 129), són bàsicament Carles Soldevila, Tomàs Garcés, C. 
A. Jordana, Carles Riba, Josep M. de Sagarra, J. V. Foix, Miquel Llor, Agustí Esclasans, Joan 
Crexells, Marià Manent, Francesc Trabal, Joan Oliver, Maurici Serrahima, Sebastià Juan Arbó i Xavier 
Benguerel; tots aquests autors van ser formats literàriament sota la influència d’Eugeni d’Ors i de 
Josep Carner i usaren, en major o en menor grau, el model de llengua implantat pel noucentisme 
(Pericay/Toutain 1996, 130). Com veurem al llarg d’aquesta introducció, Rodoreda tingué força 
contactes personals, professionals i literaris amb bona part d’aquesta nòmina d’autors. 
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1.2 Els inicis literaris i periodístics de Mercè Rodoreda en el 
context social i cultural dels anys 30 

 
1.2.1 Pàtria, compromís feminista i escriptura. Alguns 

aspectes biogràfics de l’escriptora 
 

 El desenvolupament literari de Mercè Rodoreda va lligat íntimament 

a la seua evolució personal.77 Cap coneixedor de la biografia rodorediana 

pot passar per alt el lligam estret que s’estableix entre els fets viscuts i 

molts dels conflictes i situacions que apareixen en els seus relats. Els 

estudis sobre l’autora han posat de manifest l’estreta vinculació existent 

entre la circumstància biogràfica i la seua obra. El substrat íntim i personal 

ha estat destacat en la narrativa rodorediana sobretot per Carme Arnau 

(1979, 1988c, 1992b i 1996), Mercè Ibarz (1991a, 1991b), Montserrat 

Casals (1987, 1991a, 1991b,1991c, 1995) i Anna M. Saludes (1972, 1983). 

Igualment, pel que fa a la influència dels esdeveniments personals de 

l’autora en el contingut de les seues obres, l’escriptora Anna Murià (1987) 

observa en l’article “Mercè Rodoreda o la vida dolorosa” que “l’obra de 

Mercè Rodoreda és en molts moments producte dels patiments vitals de 

l’autora” (pàg. 17). Per la seua banda, l’estudiosa Carme Arnau, en l’article 

“Mercè Rodoreda o la força de l’escriptura” confirma també 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 1988c, 85-86) 

 

                                                             
77 Parlar de fets paral·lels entre l’obra i la vida de Mercè Rodoreda té un fonament evident, plenament 

justificable a partir dels nombrosos detalls que hi trobem en les novel·les. Carme Arnau en diversos 
articles ha apuntat aquesta interrelació; destaquem el fragment següent de l’article “Vegetació i mort 
en la narrativa de Mercè Rodoreda”: “De fet, la literatura i la vida avancen en Mercè Rodoreda 
estretament lligades, com s’esdevé en la literatura moderna, o en la literatura tout court.” (1988, 125). 
D’igual manera, Carme Riera, en un article homenatge a l’escriptora, comentà que “sus personajes 
femeninos, puestos en pie de manera magistral, no son sino pura metonimia, prolongación de sí 
misma” (1983, 54). 
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Segons Arnau, els elements biogràfics perden força en l’esquema 

desenvolupat de novel·les posteriors. La ficcionalitat guanya 

progressivament importància davant del realisme més immediat, de tal 

manera que, com déiem en l’article “El simbolisme en la narrativa de 

Mercè Rodoreda”, “en les primeres novel·les no hi ha encara un joc 

simbòlic, només realisme, fins i tot en els moments de major lirisme i 

expressió del medi natural” (Cortés 1995a, 100). Davant de la possibilitat 

de trobar elements personals en aquestes novel·les, ens caldrà fer un repàs 

de les fites biogràfiques principals de l’autora durant els anys trenta. 

 
 Rodoreda, nascuda l’any 1908, tenia vint-i-quatre anys quan publicà 

la seua primera novel·la. Tingué una infantesa marcada per la reclusió a la 

llar familiar a partir dels vuit anys, quan hagué de fer-se càrrec de l’avi 

Pere Gurguí. Als vint anys es casà amb l’oncle Joan Gurguí. Atesa la seua 

relació oncle-neboda els va caldre una dispensa del Vaticà per a casar-se. 

Poc temps després, el 23 de juliol de 1929, va nàixer el seu primer i únic 

fill, Jordi Gurguí i Rodoreda. Amb la vinguda de la República, Mercè va 

buscar treball per tal d’acabar amb la dependència exclusiva del seu marit. 

En la biografia que li féu Montserrat Casals s’esmenten les col·laboracions 

radiofòniques de Rodoreda gràcies als contactes del seu pare (Casals 

1991a, 73). L’etapa que hi ha entre 1928 i 1931 està 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” (Ibarz 1991a, 

32). Segons diu Montserrat Casals en un article anterior (1987, 34), 

Rodoreda pren la decisió d’escriure una vegada és casada i mare de família; 

el desig de fugir de la quotidianitat pot ser ben bé la motivació per prendre 

una decisió de tanta importància. La memòria d’Anna Murià78 ens ha 

                                                             
78 La relació entre totes dues sembla força interessant per tal de valorar les opinions oferides en la relació 

epistolar, publicada en part en el volum Cartes a l’Anna Murià 1939-1956 publicat l’any 1985, ja que 
a banda de treballar juntes en la Institució de les Lletres Catalanes, relació que es reforçà en els primers 
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reportat un perfil força interessant de l’escriptora en els anys en els quals 

començà a escriure, encara que la vida familiar obstaculitzava el seu camí 

literari; llegim les paraules de l’escriptora amiga: 
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) 

 
Hem de tenir en compte que l’abril del 1931 es va proclamar la República, 

una fita clau en la qual les dones assoliren un grau major d’igualtat social. 

Carme Arnau (1992b, 33), en la primera biografia que redacta sobre 

l’escriptora, ens recorda diverses mesures polítiques que afavoriren la 

integració de la dona en la societat: l’obtenció del dret de vot, la llei del 

divorci, etc. El desenvolupament de la Segona República Espanyola 

coincideix amb l’època de començament de l’activitat literària de l’autora, 

una època força important en la trajectòria cultural i artística de Catalunya 

en consonància amb els nous corrents europeus, com bé recorda Anna M. 

Saludes en el pròleg de l’edició italiana d’AM: 
Poco prima dei vent’anni iniziò a scrivere racconti e riuscì a essere pubblicata in giornali e 
riviste dell’època, proprio nel momento in cui la vita culturale catalana, specie nella capitale, si 
esprimeva con forza e fervore notevoli dovuti in parte alla buona assimilazione dei modelli 
europei, ma anche alla situazione politica più democratica. (Saludes 1987, 6) 

 
Així, malgrat les mancances formatives, Rodoreda se sent decidida a 

escriure, com ella mateixa afirma en el pròleg de DH (pàg. 5-6). Els textos 

reflecteixen els dubtes estructurals i estilístics derivats de la manca 

d’experiència literària. Segons podem veure a les biografies i a diversos 

testimonis79, l’escriptora tingué un aprenentatge autodidacta, on el paper 

                                                                                                                                                                                   
moments de l’exili per motius personals, també tingueren una relació intel·lectual destacable. Les dues 
eren dones escriptores, un fet poc corrent en el moment; les primeres novel·les que publicaren 
coincidiren en el temps. Hem trobat fins i tot una ressenya crítica de Rodoreda a l’assaig La revolució 
moral (publicada per l’Editorial Clarisme l’any 1934) i a la novel·la Joana Mas d’Anna Murià. 

79 Citem principalment com a testimonis les entrevistes que li feren: Josep M. Castellet a Els escenaris de 
la memòria (1983); Carme Arnau i Dolors Oller (1986) “Una conversa amb Mercè Rodoreda”; i, 
finalment, Baltasar Porcel “Mercè Rodoreda o la força lírica”, publicada l’any 1966. 
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del seu avi matern Pere Gurguí fou fonamental80. La seua infantesa vingué 

regida per l’omnipresència familiar, ja que, com ella reconeix, “mai no 

havia tingut amigues. Els meus amics eren els meus pares i els meus avis. 

Totes les nenes em semblaven tontes, aviciades, algunes amb massa ganes 

de fer el savi”.81 La família afavoreix la formació cultural i social de la 

petita82; Rodoreda dóna mostres a l’època d’un sentiment clarament 

patriota, una referència del qual és el text següent del llibre Polèmica que 

féu amb Delfí Dalmau: 
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 (1934, 19) 

 
Aquest sentiment el trobarem en les heroïnes i els herois de les primeres 

novel·les de l’autora: són dones i homes 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, en el 

poble de HNF, d’un fictici rei de Catalunya (pàg. 67). 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’UD (pàg. 31). 

 
 Pel que fa al context històric, no hem d’oblidar l’etapa en què foren 

escrites les quatre primeres novel·les de Rodoreda, que coincideix 

històricament amb els governs de la II República Espanyola i l’esclat i el 

desenvolupament de la guerra civil. És una època històrica de gran 

                                                             
80 Segons les paraules de Montserrat Casals: “La seva formació cultural i literària no és altra que la rebuda del 

seu avi i del seu pare” (1987, 34). 
81 “Imatges d’infantesa”, Serra d’Or (maig-juny 1982), pàg. 31 (AMR 6.1.6.1.14). 
82 Per a aprofundir en el coneixement de l’ambient familiar de la jove Mercè Rodoreda, podeu consultar 

les entrades bibliogràfiques ressenyades com a “Estudis biogràfics” dins del capítol 1.1.1 “Els estudis 
de l’obra de Mercè Rodoreda” del nostre treball. 
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transcendència per a la cultura social i política de Catalunya a causa de 

diversos fets històrics que podem sintetitzar en els següents:  
a) Revifament cap a l’any 1928 del catalanisme polític i del sindicalisme anarquista, que 

contribueixen a acabar amb la monarquia d’Alfons XIII i el govern dictatorial de Miguel 
Primo de Rivera.  

b) Victòria republicana en les eleccions municipals de 1931 que legitimen la institucionalització 
de la II República.  

c) Constitució de la Generalitat de Catalunya amb un govern d’Esquerra Republicana governat 
per Francesc Macià i per Lluís Companys.  

d) Victòria del Front Popular en les eleccions de febrer de 1936 a l’Estat Espanyol. A Catalunya 
venç el Front d’Esquerres que restableix el govern anterior de la Generalitat de Catalunya.  

e) Aixecament militar del 18 de juliol de 1936 contra el govern republicà al qual no s’adhereix 
Catalunya. Guerra Civil. 

 
Rodoreda visqué, doncs, un moment històric de gran intensitat, augmentat 

per l’esclat de la guerra l’any 1936, que provocà el reforçament del paper 

de la dona en la vida pública. És fonamental el treball que exercí Rodoreda 

en la Institució de les Lletres Catalanes, creada per la Generalitat de 

Catalunya durant la guerra. De seguida entrà en contacte amb les principals 

figures literàries del moment83, com ens ho recorda l’escriptora i amiga 

seua Anna Murià (1985, 14-15). Des dels seus inicis literaris, Rodoreda va 

connectar amb el món intel·lectual català i va iniciar un esforç personal de 

superació del seu producte escrit per tal de convertir-se en una professional 

de la lletra. Des dels inicis com a narradora, desitja ser escriptora i és 

conscient de l’esforç que això significa; així ho expressa a Polèmica: 
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. 
(Polèmica, 84-85) 

 
Hem de citar un altre fet important en l’activitat cultural de Rodoreda en 

aquests anys. Per l’agost del 1936 es va formar 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 civil. 

Rodoreda, com altres autors destacats (F. Trabal, Joan Prat, X. Benguerel, 

                                                             
83 Ja veurem més endavant la importància del coneixement d’escriptors com F. Trabal, Josep Carner, o el 

mateix Joan Prat “Armand Obiols”, que posteriorment esdevindrà el seu company sentimental. 
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J. Moragues, J. Oliver, etc.), hi formà part. Prompte començaren les 

emissions radiofòniques on els associats participaven activament, com 

assenyala Maria Campillo en l’estudi i edició d’aquests textos, 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 

1994a, 54). La nostra autora va parlar en 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.84 El 

periòdic Treball85 publicà en portada la primera conferència el dia 23 

d’octubre de 193686, recentment iniciada la guerra; s’hi ressaltà la 

pertanyença 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” (“La dona i la revolució”, 

Treball, 23.10.36). 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” (Treball, 23.10.36). És evident el contingut dogmàtic del 

discurs. La reflexió nacionalista també és present en el text: “És per 

                                                             
84 Vegeu Campillo, Maria, “Mercè Rodoreda: dues conferències radiades durant la guerra civil” (1994a). 
85 Aquest diari es va publicar per primera vegada el 21 de juliol de 1936. Va ser editat pel comité d’enllaç 

dels partits obrers catalans, que constituïren posteriorment el Partit  Socialista Unificat de Catalunya. 
Amb el parèntesi de la victòria del bàndol nacional en la guerra, va reaparéixer clandestinament l’any 
1942. En l’actualitat encara s’edita. 

86 També es publicà en el periòdic L’instant a l’endemà de l’edició de Treball. 
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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” (Treball, 23.10.36). 

 
 El segon text, “Jardins”, va ser escrit arran de la crisi txeca de finals 

del 193887. Maria Campillo, en l’edició crítica d’aquestes al·locucions 

(1994a, 55), creu que va ser radiat possiblement el 7 de desembre de 

1938.88 El discurs de Rodoreda tracta la situació política centroeuropea 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, arrassaven els tarongerars de llevant” (“Jardins”; Campillo 

1994a, 60). El text, eminentment descriptiu, trenca89 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” (“Jardins”; Campillo 1994a, 61); 

aquestes són les paraules finals de l’al·locució. 

 
 Com podem veure, l’exercici literari té uns efectes immediatament 

positius per a la personalitat de l’autora, ja que és un mitjà d’expressió i de 

reafirmació personal força important. Carme Arnau confirma en la primera 

biografia sobre l’autora aquest fet: 

                                                             
87 Es tracta de la referència a la invasió alemanya de la regió dels sudets txecs (al nord del país). 
88 No hem localitzat cap còpia original d’aquesta conferència. L’hem poguda llegir gràcies a la reedició 

feta per Maria Campillo en l’article adés esmentat. 
89 La forma verbal escric significa la inflexió temporal del text. Tot el discurs es mou dintre dels 

paràmetres del passat, del record. Ara l’autora identifica la situació forània, la invasió nazi dels sudets 
txecs, amb la realitat del seu país. 
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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 1992b, 
26) 

 
Rodoreda viu moments personals difícils que no li impedeixen el treball 

literari i periodístic. Es crea, a poc a poc, com podem llegir a la biografia 

que li féu Montserrat Casals, “la necessitat d’una fugida física de l’entorn 

familiar” (1991a, 73). Segons assegura la biògrafa, les relacions entre el 

matrimoni es deterioren a partir de la dedicació literària de la dona. El 

conflicte, possiblement, es va agreujar a partir de les preteses infidelitats de 

la Mercè (Casals 1991a, 74-79). Possiblement l’any 1934 va conéixer un 

personatge cabdal per a la seua evolució: Andreu Nin, el polític i 

intel·lectual que col·laborava i feia traduccions del rus a Edicions Proa, on 

Rodoreda publicà UD. Algunes estudioses de l’autora han assenyalat la 

relació amorosa existent entre tots dos (Ibarz 1991a; Casals 1991a). En 

aquest sentit Anna Murià, en l’article que s’inclou en l’edició de la 

correspondència amb l’escriptora (1991, 11-14), destaca l’empremta que 

Nin va deixar en el temperament personal i literari de l’autora90. 

 
 D’igual manera, com ho destaca Montserrat Casals en l’article “El 

«Rosebud» de Mercè Rodoreda” (1987, 35), el contacte amb el grup de 

Sabadell (Francesc Trabal, Joan Oliver i Armand Obiols)91 és bàsic per tal 

d’entendre els inicis literaris de l’escriptora, qui va conéixer els seus 

integrants en la Institució de les Lletres Catalanes l’any 1937. L’empremta 

                                                             
90 A tall d’exemple de la importància de la influència de l’intel·lectual en Rodoreda, com ens confirma 

Mercè Ibarz (1991a, 45), Andreu Nin va traduir Anna Karènina de Tolstoi, una obra que la colpí 
especialment. 

91 Carme Arnau en l’estudi Marginats i integrats en la novel·la catalana (1925-1938) de l’any 1987 
sintetitza les principals aportacions d’aquests escriptors: “es caracteritzà per la voluntat d’innovació i, 
més encara de provocació, tant en el terreny literari com en el de l’actuació personal, en tractar de 
somoure amb una actitud desafiadora les aigües estancades de la societat sabadellenca i, de retop, de 
la catalana.” (pàg. 121). Per la seua banda, Josep M. Balaguer (1996, 67) destria dues constants en les 
produccions d’aquest grup literari: a) una clara tendència a l’estirabot i a la plagasitat; b) una voluntat 
de construcció cultural força respectuosa amb determinats elements, personatges, institucions i 
programes de la tradició catalana recent. 
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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...”. 

 
 Mercè Rodoreda, ens ho confirma Mercè Ibarz en la biografia que li 

féu (1991a, 52), es dedicava paral·lelament als quefers polítics. Així estava 

afiliada a l’Agrupació d’Escriptors Catalans (UGT) com la major part dels 

autors catalans. Va col·laborar decididament en els organismes culturals, 

creats per la Generalitat de Catalunya per tal de concentrar els escriptors 

catalans que donaven suport al govern institucional: pels matins al 

Comissariat de Propaganda i per les vesprades en la Institució de les 

Lletres. En el marc d’aquest últim organisme, com hem vist, va fer 

propaganda política per ràdio. En aquesta època de guerra, el paper social 

de les dones es va veure potenciat; així ens ho descriu Rodoreda en 

“Trossos de cartes” (Companya, 4, 01.05.37, 10), 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! (AMR 6.1.2.128). 

 

La protagonista es rebel·la, vol tenir una actitud activa en la crisi bèl·lica. 

L’autora, com moltes dones de l’època, participa decididament en el suport 

de la causa republicana. 

 
 Sembla també interessant la relació establerta amb Francesc Trabal92, 

secretari de la Institució de les Lletres Catalanes, i membre actiu del grup 

                                                             
92 La connexió amb Trabal arriba fins i tot a localitzar l’escriptor en el jurat que atorgà el premi Crexell 

l’any 1937 a AM, segon ho podem constatar en l’edició original de la novel·la de l’any 1938..  
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de Sabadell. En la biografia de l’escriptora, Mercè Ibarz (1991a, 55) relata 

la possible relació amorosa establerta entre tots dos arran de la visita a 

Praga per la reunió del Pen Club Internacional, on anaren l’any 1938 en 

representació del Pen Club-Centre Català. 

 
 Per tant, les motivacions bàsiques que Rodoreda tingué per a 

dedicar-se al treball literari i periodístic foren una conjunció de tres factors: 
a) Raons estrictament personals: necessitat d’alliberament econòmic, enmig d’una situació 

familiar conflictiva. Reforçament de la personalitat. 
b) Raons culturals: el desig de fer narrativa en un moment en el qual era escassa en la nostra 

cultura. 
c) Raons socials: l’afirmació de la condició d’igualtat de la dona en el procés de redreçament 

cultural. Afirmació del sentiment patriòtic. 

 
És interessant contrastar les afirmacions anteriors amb l’argument que dóna 

la mateixa escriptora l’any 1982 en una entrevista sobre els motius que la 

iniciaren en el camí literari: 
El escribir para mí era una necesidad. En mi juventud un autor catalán escribía por dos motivos: 
porque tenía ganas y, bastante, por patriotismo. No escribíamos ni por el dinero, ni para la gloria, 
porque ambas cosas no se podían conseguir en aquellos momentos. (Rius 1982. AMR 6.4.2.28) 

 
Amb aquests condicionants, Rodoreda enceta una etapa (1932-1938) en la 

qual publicà cinc novel·les (les quatre primeres de les quals són objecte del 

nostre estudi), però com diu Montserrat Casals en la biografia de l’autora, 

“en té força més d’escrites i d’anunciades93. Carme Arnau en la biografia 

del 1992 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 1992b, 
33) 

 

                                                             
93 Cal recordar que l’escriptora escriu també, a banda de la producció periodística que després 

analitzarem, diverses narracions breus, algunes de les quals són recuperades en Semblava de seda i 
altres contes (1978). Així, per exemple, hem pogut trobar i consultar contes publicats en revistes de 
l’època com: “La noia del pomell de camèlies”, La Revista, núm XXI, juliol-desembre 1935, pàg. 38-
41 (AMR 6.1.2. 146-149); “Els carrers blaus”, Companya, vol. I, 11.03.37; “Una tarda de pluja”, 
Companya, 19.07.37; “Camí de la guerra”, Moments, juliol 1937; “En una nit obscura”, Revista de 
Catalunya, 82, 15.01.38, pàg. 69-76; “Uns quants mots a una rosa”, Meridià, 2, 21.01.38, pàg. 6; 
“Sònia”, Meridià, vol. I, 8, 04.03.38, pàg. 5; “L’hora més silenciosa en el diari d’un soldat”, Meridià, 
19, 20.05.38, pàg. 5; “Carta d’una promesa de guerra”, Meridià, 23, 17.06.38, pàg. 3. Hem d’afegir-hi 
igualment els contes infantils apareguts en La Publicitat (1935-1936), dels quals en parlarem tot seguit. 
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L’activitat, per tant, és contínua en aquests anys. En l’edició de Sóc una 

dona honrada (1932), anuncia tres novel·les en preparació, que finalment 

no arriben a tenir una entitat suficient per a ser publicades: Jo sóc!!!, Lluna 

de mel, El que fa la fam. Diversos projectes, doncs, per a una nova etapa. 
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1.2.2 Panorama de la narrativa catalana dels anys trenta: 
la represa del gènere 

   

 L’obra narrativa de Mercè Rodoreda de la primera època s’inclou en 

l’etapa de revifament de la producció novel·lística de la literatura catalana 

després del parèntesi que significà el noucentisme. És, per tant, un 

exponent del trencament de la tendència iniciada a partir de 1906, amb el 

triomf del corrent noucentista, quan es desenvolupà una crisi en la 

producció de novel·les. Eugeni d’Ors, un dels principals teòrics del 

moviment, denuncia la problemàtica d’aquest gènere, al nostre país i a la 

resta d’Europa, des d’una de les seues gloses: “Sobre la novel·la” 

(22.06.06). Segons indica Alan Yates en Una generació sense novel·la? 

(1975), les tesis del noucentisme eren totalment contràries a les del 

modernisme, per la qual cosa els representants d’aquest moviment, 

normalment novel·listes, foren exclosos des del principi en la mobilització 

política d’artistes i intel·lectuals per a la realització dels seus projectes (pàg. 

113). Carme Arnau, en l’article “Crisi i represa de la novel·la”, matisa la 

fermesa de l’afirmació de Yates sobre el rebuig inicial del noucentisme cap 

al gènere novel·lesc; segons l’autora (1987b, 9) els membres del darrer 

moviment menystingueren la novel·la de la mateixa manera que ho feren 

els simbolistes francesos, a causa de la seua condició bàsica de poetes94. 

Lluny de la rotunditat de les afirmacions d’Alan Yates, podem concretar 

una realitat: el noucentisme, com a moviment cultural, no potencià la 

novel·la, com tampoc el teatre, ja que la ficcionalitat del gènere no 

potenciava l’ordre i l’harmonia que preconitzava el moviment; per contra, 

la poesia coincidia inicialment amb aquests plantejaments. Maria Campillo 

                                                             
94 Carme Arnau, en l’article citat, assenyala aquest motiu com a principal causa de la crisi de la novel·la: 

“Així, doncs, la crisi de la novel·la, àmpliament comentada i discutida i que podem situar en el 
tombant del segle, prové, bàsicament, d’unes idees estètiques molt ambicioses connectades estretament 
amb el simbolisme” (pàg. 9). Arnau també assenyala l’únic tipus de novel·la que el noucentisme, com 
el simbolisme francés, acceptà: la novel·la poema d’Annunzio, el paral·lel català del qual són algunes 
obres en prosa d’Eugeni d’Ors. 



 64

en la introducció de l’antologia El conte de 1911 a 1939 (1983, 12) ressalta 

el rebuig del noucentisme a la novel·la, no com a exponent exclusiu del 

moviment anterior, sinó pel lligam estret del gènere amb l’estètica realista 

que rebutja el moviment.95 Es potencia d’una manera gairebé única la 

poesia, encara que el conte, amb una estructura semblant a la novel·la, 

tingué una gran acceptació, potser per la facilitat d’aquesta forma del 

discurs per a tenir un control rigorós de la seua llengua. M. Campillo, en 

l’estudi esmentat (1983a, 13), observa que el conte, a diferència de la 

novel·la, permet “de participar de la qualitat de «mirall imaginari» d’altres 

gèneres no narratius”, i és que el conte, segons l’estudiosa, en cercar un 

efecte únic, s’acosta a la poesia en la característica de la simultaneïtat, és a 

dir, en la recreació directa d’aspectes concrets o parcials de la realitat.96 En 

aquesta època podem destriar-ne diverses possibilitats: el conte narratiu, el 

conte imaginatiu i els contes per a infants; com ens recorda M. Campillo 

(1983a, 15) aquests últims van ser treballats per autors destacats del 

moment com Josep Carner, Carles Riba o C. A. Jordana.97 

 
 Per tant, com estem veient, el buit noucentista no afecta solament la 

novel·la sinó que afecta tota la prosa. I és que el vertader handicap del 

narrador català de l’època, no era solament la direccionalitat cultural i 

estètica del noucentisme, sinó sobretot la manca d’un model autòcton de 

prosa ductil —com molt bé han exemplificat Xavier Pericay i Ferran 

Toutain en l’assaig El malentès del noucentisme  (1996, 108-125)—, que 

connectés amb l’oralitat i que deixés fora l’encarcarament lèxic i la sintaxi 

arcaïtzant que havien posat en circulació els noucentistes. “El problema de 

fons era la pèrdua de la imprescindible continuïtat d’una llengua literària 

                                                             
95 En general, com indica Yates (1975, 116), els nous dirigents de la cultura d’aquesta època critiquen la 

novel·la modernista pel que fa a la llengua emprada, farcida de dialectalismes i ruralismes, que entra en 
conflicte amb l’objectiu noucentista de difondre les noves normes gramaticals. 

96 Campillo 1983a, 13-16. 
97 Com veurem tot seguit la nostra escriptora també s’hi dedicà entre els anys 1935-1936. 
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amb la parla tradicional” (Pericay/Toutain 1996, 15), afirmen els autors, 

després d’observar que el model de prosa dels noucentistes va nàixer 

bàsicament de les traduccions, la qual cosa, amb la voluntat de 

descastellanització a ultrança, va provocar la creació d’un model de llengua 

ben allunyada en ocasions de l’evolució pròpia de la llengua. No obstant 

això, hem de ressaltar la importància d’aquest moviment que féu possible 

la fixació d’un codi gramatical precís que dotava l’escriptor de l’eina 

imprescindible per poder traure el màxim profit de les seues capacitats 

creatives.98 

 
 No obstant això, la continuïtat del gènere, en l’àmbit de la literatura 

catalana, no es perdé del tot, ja que hi trobem algunes manifestacions 

concretes com la novel·la de Pous i Pagès La vida i mort de Jordi Fraginals 

(1912), amb unes característiques pròximes al noucentisme, que configuren 

allò que la crítica ha anomenat antinovel·la, segons ens explica Alan Yates 

en el capítol “L’escomesa contra la novel·la” del llibre anteriorment 

esmentat (1975, 119-146). Els principals novel·listes del modernisme 

continuen així construint textos segons les seues propostes, com és el cas 

de Prudenci Bertrana99 i de Joan Puig i Ferreter100.  

 
 En el període comprés entre 1917 i 1924 diversos factors promouen 

un canvi en la situació marginal de la novel·la catalana.101 Primerament 

hem de tenir en compte el factor polític, dins del qual, com indica Alan 

Yates en Una generació sense novel·la? (pàg. 147-154), està el 

reconeixement emblemàtic de la novel·la per part de les forces d’oposició 

(petita burgesia i poble en general) contra la dominació del noucentisme, en 
                                                             
98 Pericay/Toutain 1996, 21. 
99 En aquesta època publicà les obres següents: Jo! Memòries d’un metge filòsof (1925), Tieta Claudina 

(1929) i la trilogia Entre la terra i els núvols (1931-1948). 
100 En aquesta època publicà les obres següents: L’home que tenia més d’una vida (1925) i El cercle màgic 

(1929). 
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base al caràcter popular del gènere, un fet possible arran de la mort de Prat 

de la Riba, el líder de la Lliga i un dels majors defensors dels conceptes del 

noucentisme, l’u d’agost de 1917. La partida de Josep Carner i d’Eugeni 

d’Ors a l’estranger en aquests anys afebleix encara més la fortalesa del 

moviment.102 Hem de tenir en compte igualment que el 1923 significa la 

proclamació de la dictadura del general Primo de Rivera, amb la 

complaença inicial del catalanisme conservador,103 que aconseguí frenar la 

influència política, social i cultural dels polítics de la dècada anterior. 

Malgrat tot, la situació repressiva del govern, acabà reforçant el 

nacionalisme104 a causa del moviment de repulsa que es generà, cosa que 

provocà ràpidament diverses conseqüències positives per a la cultura 

catalana, com és l’increment en la producció de llibres, segons ens indica 

Francesc Vallverdú en l’estudi comparatiu de les edicions d’aquesta 

època.105 En efecte, la censura d’aquests anys afectà més la premsa que no 

les publicacions culturals, per la qual cosa l’edició i la venda de llibres no 

es veié gairebé influïda. Vallverdú, en l’article esmentat, indica un fet 

concret important en el redreçament de les publicacions catalanes, es 

refereix a l’Exposició del Llibre Català inaugurada a Madrid el 5 de 

desembre de 1927 on s’exhibiren unes sis mil publicacions, la qual cosa 

tingué uns efectes positius sobre els intel·lectuals liberals i provocà un 

impacte propagandístic durador.106 Cal tenir en compte igualment la creació 

d’una plataforma dedicada a la difusió popular de la literatura catalana, “La 

Novel·la Nova”, que malgrat no dedicar-se totalment a la publicació de 

novel·les, actualitzà les obres de diversos escriptors clàssics catalans segons 

la normativa fabriana: Víctor Català, Prudenci Bertrana, Narcís Oller, 

                                                                                                                                                                                   
101 Com ens indica Jordi Castellanos en “El districte cinquè i la novel·la catalana dels anys trenta” (1982, 

115): “la defensa de la novel·la serveix de catalitzador de les actituds antinoucentistes”. 
102 Yates 1975, 171. 
103 Vallverdú 1977, 23. 
104 Vegeu M. Casacuberta 1995, 22. 
105 F. Vallverdú, “L’edició catalana de 1923 a 1930”, Els marges, 9 (gener 1977), 23-50. 
106 Vallverdú 1977, 28-29. 
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Santiago Rusiñol, etc. L’impacte més positiu d’aquestes edicions fou la de 

tornar a fer circular entre els lectors dels anys vint textos anteriors de difícil 

accessibilitat. I, per últim, podem observar la importància social i 

econòmica de la neutralitat del país durant la primera guerra mundial que 

afavorí l’enriquiment de les classes socials catalanes, que provocà 

indirectament el mercat del llibre i el desenvolupament cultural, de tal 

manera que la demanda de novel·les fou cada vegada més forta. 

 
 El canvi social i cultural operat possibilita així el nou interés pel 

gènere narratiu. Inicialment es potencià la publicació d’autors anteriors al 

noucentisme, que es reintegraren culturalment al moviment a partir de les 

revisions lingüístiques dels seus textos. Es generà, doncs, un debat107 en la 

cultura catalana108 entorn a la necessitat de generar un model propi de 

novel·la, que es manifesta a partir de l’any 1925 en diversos textos. En 

primer lloc, podem trobar l’article de C. A. Jordana “Excursió de plaer pels 

                                                             
107 Yates sintetitza les principals claus d’aquest debat en les paraules següents: “Fallida la promesa d’una 

novel·la noucentista, esdevé evident a partir del 1919 que qualsevol renovellament del gènere en català 
ha de dependre de dues condicions estretament relacionades. O bé cal esperar l’arribada de talents 
nous, prou distanciats i lliures dels efectes de la bancarrota i crisi de la novel·la per a poder conrear-la 
de nou, sense el prejudicis o l’autoconsciència limitadora de l’estètica noucentista. O bé la revifalla ha 
de dependre d’una rehabilitació dels ex-novel·listes: la reintegració cultural d’aquelles forces que, 
sobrevivint a la liquidació del Modernisme, poguessin encara reemprendre la tasca interrompuda al 
voltant del 1911.” (1975, 167) 

108 Paral·lelament, en la literatura castellana, s’esdevé un debat sobre les condicions actuals de la novel·la, 
davant la realitat de l’escassa producció del gènere en aquesta llengua. Les notes que encapçalen el 
llibre de Pío Baroja Las figuras de cera en el periòdic El Sol foren contestades per José Ortega y 
Gasset en l’assaig Ideas sobre la novela (1925). Baroja contrasta les opinions del pensador en la 
introducció d’una altra novel·la seua, La nave de los locos (1925). Els autors parteixen d’una 
evidència, la minva de les vendes de les novel·les arran de la disminució de la demanda. Ortega y 
Gasset justifica aquesta crisi a l’acabament del gènere, ja que el públic prefereix més llibres amb major 
contingut ideològic. En Ideas sobre la novela, Ortega y Gasset (1925, 22-24) critica l’evolució 
negativa de la novel·la com a gènere des de la seua plenitud del segle XIX, ja que s’ha abandonat el 
gust per l’aventura, un tret essencial en la novel·la, un fet que evidencia un esgotament en la recerca de 
nous temes per part dels novel·listes del moment. El pensador opina que “el interés dramático es una 
necesidad psicológica de la novela” (Gasset 1925, 37) i que aquest, juntament amb l’acció, s’han 
perdut en la novel·la actual. En aquest assaig perfila la seua concepció sobre el gènere: l’autor de la 
novel·la ha d’aïllar el lector de l’horitzó real i empresonar-lo en el món imaginari de l’obra (Gasset 
1925, 44), i el creador modern ha oblidat la capacitat d’evasió del lector i ha intentat afegir intencions 
trascendentals en el text novel·lístic, la qual cosa contradiu l’origen del gènere (Gasset 1925, 45-46). 

  Baroja, per la seua banda, critica la concepció hermètica del gènere que fa Ortega y Gasset. 
Sense negar la crisi de la producció novel·lística en castellà, ofereix una idea contraposada del gènere: 
la producció novel·lística no està acabada, és possible encara trobar temes nous amb els quals 
s’identifique el lector (Baroja 1925, 74-75). Baroja no entén que la novel·la haja d’abandonar els 
continguts trascendentals, ja que no hi ha un tipus únic de novel·la (Baroja 1925, 72). 
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camins de la prosa catalana” on es fa un balanç de la literatura catalana en 

el primer quart de segle. S’hi apunta la diferència entre prosa, conte i 

novel·la i es destaca la mancança en aquesta última d’una figura 

novel·lística patriarcal.109 En el mateix any situem també dos articles de 

Josep M. de Sagarra, “La por a la novel·la” i “La utilitat de la novel·la”, 

que originen un debat interessant on participen escriptors de l’època com 

Josep Pla110 o Joan Estelrich111. La importància d’aquests articles és 

assenyalada per Anton M. Espadaler et alii en la seua Història de la 

literatura catalana (1993) de la manera següent: 
se suggereixen distintes respostes, conscients que el camí d’assentament de les lletres catalanes 
quedava afeblit si no es normalitzava també en el terreny de la narrativa. Aquests articles 
tingueren la virtut de despertar l’interès cap al gènere i de provocar la reflexió sobre les 
característiques que la novel·la, sense tradició estable, amb un excessiu llast ruralista, amb uns 
lectors potencials mantinguts en bona mesura a base de traduccions, havia de tenir en el futur i 
amb la mirada fixa en els models estrangers. (pàg. 239) 

 

Per últim, cal citar la conferència de Carles Riba del 5 de juny de 1925, 

“Una generació sense novel·la”, publicada en dues parts a La Veu de 

Catalunya. Segons Alan Yates (1975, 193-198), la crida de Riba es fa des 

de les postures d’un noucentista que no vol veure les conseqüències del 

moviment, per la qual cosa no desestima la creació novel·lística com a una 

manifestació pròpia de la cultura literària. La conferència de Riba no fa 

sinó confirmar i concloure el debat sobre la novel·la d’aquesta època.112 

 
 Estem d’acord amb l’avís que fa Arthur Terry en la Introducció a la 

llengua i la literatura catalanes (1977, 198-206): el canvi de tendència en 
                                                             
109 Consulteu Yates 1975, 171. 
110 Segons llegim en el llibre citat d’Alan Yates (pàg. 179), Josep Pla respon a la provocació del segon 

article de Sagarra amb un altre titulat “Per una editorial independent”. Pla presenta la nova Editorial 
Diana que pretén dedicar-se a la novel·la. 

111 Yates valora especialment l’article d’aquest autor “Per la novel·la nostra” publicat a La Veu de 
Catalunya el dos de maig de 1925, ja que declara sense reticències la paràlisi del gènere a 
conseqüència del noucentismes i els efectes negatius en l’evolució literària catalana. 

112 Hem de tenir en compte les prevencions que Jordi Castellanos fa sobre la consideració d’aquesta 
conferència com a punt de partida del gènere novel·lesc durant els anys vint. És evident que la 
intervenció de Riba es pot considerar com un referent importantíssim en el reviscolament del gènere i 
en la creació del premi Crexells, però no hem de caure en el parany del distorsionament de les seues 
paraules que es produí ja des dels coetanis de Riba. Consulteu J. Castellanos “Carles Riba i la novel·la” 
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la producció novel·lística no es deu només a l’acció de Josep M. de Sagarra 

i de Carles Riba, hi ha un seguit de fets conjunturals que afavoreixen la 

transformació de la vida catalana del moment. Aquest és, per tant, 

l’ambient literari en la Catalunya de finals dels anys vint. És cert, doncs, 

que a partir del 1925, es manifesta una preocupació teòrica sobre el gènere 

novel·lesc, s’inicia un seguit de publicacions periòdiques i es potencia la 

creació de premis i de publicacions autòctones; aquest fet afecta 

paral·lelament al conte, de tal manera que, com indica Maria Campillo en 

l’antologia esmentada (1983a, 19), troba un revifament significatiu dins de 

les tres línies inicials que també desenvolupa la novel·la: la reaparició dels 

narradors modernistes, la narració psicologista i la narració humorística o 

desmitificadora. El retrobament dels novel·listes anteriors al noucentisme 

és prompte superat per un allau d’escriptors i d’escriptores, molt joves, que 

inauguren una etapa brillant del gènere que arribarà fins als anys setanta. 

Dins d’aquest grup generacional es troba Mercè Rodoreda. La mateixa 

escriptora comenta aquesta situació en un dels articles periodístics 

anteriorment comentats, “Joana Mas, per Anna Murià” (Clarisme, 

12.05.34). Vegem aquestes paraules: 
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. 

 
L’autora es regracia dels comentaris contraris al gènere d’aquests escriptors 

catalans, com també dels suggeriments ben intencionats de Rafael Tasis, ja 

que accentuen l’interès del públic pel gènere. Aquesta és la conclusió en 

l’article de Rodoreda: “Ens calen novel·les. [...] en el moment actual, el que 

ens cal, és que es llegeixi, i en català” (Clarisme, 12.05.34); tot seguit 

anima els detractors de la novel·la citats perquè escriguen novel·les.113 I 

                                                                                                                                                                                   
(1986b, 255-263), M. Casacuberta “Gènesi i primera adjudicació del Premi Crexells” (1995, 22-23 
sobretot) i M. Campillo “La literatura i les institucions literàries. La novel·la” (1998, 135-136). 

113 Els comentaris d’Ortega y Gasset i de Pío Baroja abans esmentats també apunten en aquesta 
direccionalitat de la novel·lística castellana. El fet que es genere aquesta polèmica ja indica que s’és 
conscient del canvi que està produint-se en la mentalitat del públic consumidor de novel·les a l’època. 
Francisco Flores, autor del pròleg de La nave de los locos feta l’any 1996, entén que l’any 1925 és “un 
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així és, els escriptors catalans decideixen construir novel·les, encara que no 

siga el gènere en el qual es troben més còmodes,114 sempre des de “l’ombra 

vigilant i protectora del noucentisme” (Pericay/Toutain 1996, 116), que els 

obliga sovint a expressar-se en un llenguatge anacrònic, “un llenguatge que 

és la plasmació simbòlica dels valors que han entrat en decadència a tot 

Europa i, en conseqüència, les temptatives avantguardistes no poden tenir a 

Catalunya el paper revulsiu que tenen a les cultures veïnes.” 

(Pericay/Toutain 1996, 116). 

 
 Vist aquest preàmbul, cal destacar el canvi produït en el món cultural 

català entorn a la creació d’un reviscolament del gènere novel·lístic, del 

qual les paraules anteriors de Rodoreda en la ressenya de Joana Mas 

d’Anna Murià són un exponent. Podem destriar aquests altres factors que 

ens sembla afavoriren la represa novel·lística dels anys trenta:115  
a) la configuració d’un públic consumidor de novel·les en català.116 
b) la creació d’editorials catalanes dedicades en part a la traducció de novel·les estrangeres 

(clàssiques i modernes):117 Biblioteca Catalònia (“Les Ales Esteses”, “Biblioteca Univers”), 
Edicions Diana, Edicions Proa (“A tot vent”)118, Editorial Barcino. 

                                                                                                                                                                                   
año de encrucijada: por un lado, todo ese gran cuerpo que forma la novela del siglo XIX se ve abocado 
a la dispersión de la manera de hacer que impone el vanguardismo de los nuevos tiempos” (1996, 56), i 
les propostes d’Ortega i de Baroja responen a dues maneres diferents d’encarar el canvi: el primer és 
reticent als canvis del gènere i preconitza la seua permanència clàssica, el segon enyora com a 
romàntic els mètodes anteriors. 

114 Pericay/Toutain 1996, 113. 
115 El redreçament de la novel·la ve acompanyada del creixement espectacular de les publicacions en 

català durant la dècada dels anys vint, la qual cosa significa que el 1930 el 10 % de llibres de l’estat 
corresponen a la nostra cultura, un percentatge paral·lel a l’11,85 % relatiu als habitants de la població 
de Catalunya respecte a l’estat. Aquestes dades provenen de l’article adés esmentat de F. Vallverdú 
(1977, 34-36). 

116 F. Vallverdú (1977, 43-44) indica el perfil sociològic del lector en català de l’època: no pertany ni als estrats 
superiors ni als inferiors, a causa de l’animadversió a la llengua en el cas dels primers, o bé al desinterés 
envers les temàtiques dels llibres en el cas dels segons, que en molts casos presentaven també problemes 
d’alfabetització. Aquest lector model amplia el seu espectre a partir de l’aplicació de la política educativa de 
la Generalitat en la dècada dels trenta (Vallverdú 1977, 44). 

117 És important destacar la funció de gran part dels escriptors d’aquests anys en la traducció de molts 
textos europeus. Hi ha, per tant, una important vinculació d’aquests escriptors amb el món del 
periodisme i de la traducció editorial; i és que, com diuen X. Pericay i F. Toutain (1996, 249), 
“periodisme i traducció tenen en comú el fet de ser pràctiques d’escriptura amb problemes d’expressió 
molt similars als que plantegen la narrativa o l’assaig, però que en general se solen deixar fora del clos 
literari.”. 

118 Aquesta fou l’editorial més important de l’època. La direcció literària de la col·lecció de novel·la “A 
tot vent” fou encomanada a Joan Puig i Ferreter. Recordem que en aquesta col·lecció fou publicada, a 
petició del director, la tercera novel·la de Rodoreda, UD. 
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c) la millora de la distribució dels llibres,119 com és el cas de la fundació de la Llibreria 
Catalònia el 1924 i la creació de la xarxa de biblioteques públiques fetes per la Mancomunitat 
entre el 1918 i el 1925 i ampliades pel govern de la Generalitat des del 1931. 

d) l’actitud favorable dels diaris120 i de les revistes.121 
e) la creació de col·leccions dedicades íntegrament a la publicació de novel·les: col·lecció 

“Univers”, “Quaderns Literaris”. 
f) la institució de premis de novel·la (com el premi Crexells122). 
g) la millora de les condicions professionals dels escriptors a causa del major dinamisme 

editorial i de la possibilitat d’aconseguir un segon ofici remunerador com el periodisme.123 

 
Ens sembla que un dels factors124 més importants és la consolidació d’un 

públic lector que sol·licita narracions en català autòctones. Joan Triadú 

especifica l’efectivitat d’aquest factor 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. (pàg. 14) 

 

Carme Arnau en l’article “Crisi i represa de la novel·la” de l’any 1987 

completa aquesta informació amb l’avís del nou públic que té el gènere 

novel·lesc: les dones. L’alliberament progressiu i la instrucció d’aquestes 

afavorí l’aparició d’una lectora preparada que reclamà un espai important 

entre el públic. Arnau justifica així l’aparició de la trilogia de Carles 

Soldevila, Fanny (1929), Eva (1931) i Valentina (1933), dirigida a les 

capes populars femenines. 

 

                                                             
119 Francesc Vallverdú indica que el 1927 hi ha molts editors que encara venien un 80-90 % de la seua 

producció directament als lectors (1977, 41). 
120 Segons afirmen X. Pericay i F. Toutain la importància de la proliferació del periodisme català en la 

dècada dels vint és un factor bàsic en la complementació formativa dels narradors de l’època perquè va 
contribuir “a recuperar el col·loqui entre l’escriptor i el lector” (Pericay/Toutain 1996, 133), un dels 
trets que, segons els autors d’El malentès del noucentisme (1996, 22), caracteritzen la prosa del 25. No 
oblidem tampoc, com ha indicat Francesc Vallverdú en l’article “L’edició catalana 1923 a 1930” 
(1977, 37), que l’exercici periodístic possibilitava una font d’ingressos que les edicions no sempre 
asseguraven als seus autors. 

121 Consulteu, entre altres, “Notes sobre El Matí” de Maurici Serrahima, Els Marges, 6 (1976), pàg. 111-
119. 

122 Vegeu M. Casacuberta, Margarida, “Gènesi i primera adjudicació del Premi Crexells. Notes sobre 
cultura i novel·la en el tombant dels anys vint als trenta”, Els Marges, 52 (març 1995), pàg. 19-42 i I. 
Cònsul, “Sobre la història del premi Crexells”, Serra d’Or, 402 (juny 1993), pàg. 35-37. 

123 Vallverdú 1977, 37-40. 
124 Vicenç Llorca en el capítol que dedica a aquesta època dins de Panorama de la literatura catalana 

destaca la importància de tres d’aquests factors en el reviscolament del gènere narratiu: el triangle 
autor/editor/lector (Llorca 1997, 28). 
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 Hem d’incidir igualment en la importància de la creació del premi 

Crexells en el panorama creador de l’època, especialment en el cas de la 

nostra escriptora, ja que s’hi presentà dues vegades, com hem indicat 

anteriorment (DH, 1932; AL, 1937). Com podem llegir en l’article de 

Margarida Casacuberta “Gènesi i primera adjudicació del Premi Crexells” 

(1995, 23-25), el premi125 fou creat l’any 1927 en el si de la tertúlia de 

l’Ateneu que presidia Joaquim Borralleras en honor de la mort prematura 

del filòsof Joan Crexells i tenia com a finalitat, segons els seus estatuts, la 

promoció dels llibres en prosa; segons ens indica Casacuberta (1995, 26-

29), l’ambigüitat del terme prosa, entre la prosa i la novel·la, generà 

diversos conflictes en l’atorgament dels premis. Així, la primera 

adjudicació, l’any 1928, quedà deserta i diverses adjudicacions, entre les 

quals es troba la del segon any, El cercle màgic de Puig i Ferreter (1929), 

foren polèmiques.126 

 
 Entre les primeres manifestacions novel·lístiques de la dècada127, que 

senten un precedent en el gènere per a l’activitat literària de Mercè 

Rodoreda, es troben les novel·les Laura a la ciutat dels sants (1930), de 

Miquel Llor, Vida privada (1932), de Josep M. de Sagarra, i Mort de dama 

(1931) de Llorenç Villalonga, com també diverses obres de Sebastià Juan 

Arbó,128 Salvador Espriu129 i Francesc Trabal.130 Joan Fuster, en el llibre 

Literatura catalana contemporània (1971, 244-245), anomena aquest grup 

de novel·listes com a neonoucentistes en el sentit que participen encara dels 

                                                             
125 Segons diu M. Casacuberta (1995, 24) la quantitat destinada al premi era obtinguda per la subscripció 

entre un nombre indeterminat de persones que s’havien de comprometre a fer efectiva en una sola 
vegada una quota mínima de cent pessetes. 

126 La crítica dóna suport a la novel·la finalista Fanny de Carles Soldevila. Consulteu Casacuberta 1995, 
29-39. 

127 Per tal d’aprofundir en el coneixement de l’obra d’autors d’aquesta dècada (Miquel Llor, Sebastià Juan 
Arbó, Carles Soldevila, Francesc Trabal), vegeu Arnau 1987c. Vegeu també Pericay/Toutain 1996, 
129-245. 

128 Destaquem tres obres seues: L’inútil combat (1931), Terres de l’Ebre (1932) i Camins de nit (1935). 
129 L’escriptor va iniciar la seua trajectòria en aquesta època amb tres novel·les: El Dr. Rip (1931), Laia 

(1932) i Miratge a Citerea (1935). 
130 En aquests anys publicà L’home que es va perdre (1931) i Vals (1936). 



 73

trets bàsics del moviment anterior, especialment pel que fa al tractament de 

la llengua formal. L’assagista entén que aquest pas, de consolidació de la 

novel·la amb els postulats noucentistes, fou bàsic per adquirir la 

“normalitat” cultural que el moviment cercava des de feia vint anys. Fuster 

assenyala l’estil psicologista d’aquests autors, un moviment que triomfa a 

Europa arran de la influència de Proust i de Joyce; la novel·lística 

“neonoucentista gairebé no reflecteix la seva societat, ho fa d’una manera 

més aviat boirosa” (Fuster 1971, 245). Aquests són els principals trets amb 

què defineix Joan Fuster la narrativa de l’època. D’una manera semblant 

els defineix Carme Arnau en l’article esmentat sobre la represa de la 

novel·la en aquesta època. Arnau els anomena com postnoucentistes, i 

assenyala el mimetisme que realitzaren envers els models estrangers del 

moment, de tal manera que introdueixen a la nostra literatura elements 

aliens com el psicologisme que triomfava arreu d’Europa. 

 
 En general, aquests darrers narradors, encara que parteixen del 

noucentisme com a base de la seua formació, busquen un model de llengua 

més oberta per a “una prosa amb escasses connotacions capaç de 

formalitzar més d’un registre i d’establir un pont amb l’experiència 

lingüística del lector”, afirmen Pericay i Toutain (1996, 22), mentre 

estableixen les característiques més significatives del grup de narradors que 

anomenen com a prosa del 25. És evident que durant aquests anys, els 

escriptors més grans (Riba, Jordana, Esclasans) segueixen més de prop els 

models noucentistes, però els més joves, que no comencen a publicar fins 

pràcticament els anys trenta (Serrahima, Benguerel, Arbó), s’acosten més a 

la generació posterior (Rodoreda, Sales, Espriu).131 Els autors d’El 

                                                             
131 Les coincidències estilístiques entre els tres escriptors són analitzades en El malentès del noucentisme 

de X. Pericay i F. Toutain (1996, 192-219). És interessant l’observació que fan sobre els paral·lels 
entre J. Sales i M. Rodoreda, unes coincidències a nivell literari que cal tenir en compte en la relació 
posterior que tots dos tindran en relació a la publicació dels textos de l’escriptora barcelonina en la 
dècada dels seixanta. Així, els autors de l’estudi diuen “ens sembla clar que entre la manera d’escriure 
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malentès del noucentisme hi destaquen la importància de Josep Pla132 i de 

Mercè Rodoreda en la consecució del nou perfil lingüístic, ja que tot partint 

del registre col·loquial, van aconseguir “elevar-lo fins a convertir-lo en un 

instrument literari” (Pericay/Toutain 1996, 22).133 El seu precedent més 

immediat foren Sagarra, Soldevila i Gaziel, que definiren un “equilibri 

entre la parla viva i la formalització estilística inherent al llenguatge 

literari, cosa que els permet indicar un camí adequat al desenvolupament de 

la prosa.” (Pericay/Toutain 1996, 173). Un model estilístic que perfilen els 

escriptors dels trenta i que —com bé s’indica a El malentès del 

noucentisme (1996, 187)— no es convertirà una realitat plena fins que Joan 

Sales no funde el Club dels Novel·listes l’any 1955.134 

 
 És en aquest context literari dels anys trenta en el qual hem de situar 

les propostes novel·lístiques de Mercè Rodoreda135:  

                                                                                                                                                                                   
de Sales i la de Rodoreda hi ha un amplíssim territori comú, el de la sinceritat literària: sinceritat amb 
un mateix, amb la pròpia llengua, amb la pròpia veritat.” (Pericay/Toutain 1996, 213). 

132 Josep Pla esdevé un interessant paral·lel al perfil literari de Mercè Rodoreda. L’activitat periodística de 
l’escriptor empordanés li facilita un model de llengua comunicatiu, apte per expressar adequadament 
totes les reflexions que considera oportunes. Pla, com indiquen X. Pericay i F. Toutain (1996, 131), “és 
el primer escriptor contemporani que fa del periodisme el seu gènere literari i que integra per tant a la 
literatura el model de llengua que alguns col·laboradors de la premsa ja han començat a perfilar”. 
Rodoreda, com veurem en l’apartat següent, obtindrà amb l’exercici periodístic una font 
d’experimentació estilística que complentarà la redacció de les seues narracions. 

133 Els autors d’aquest estudi conceben que “la prosa del 25 la van crear els Soldevila, Sagrra, Llor, Pla, 
Arbó i Benguerel, i la van acabar de fer operativa, explotant-ne totes les possibilitats, Rodoreda, Sales i 
Espriu, integrats en la generació posterior, i Joan Fuster i el mateix Gabriel Ferrater, nascuts en el 
llindar de la següent.” (Pericay/Toutain 1996, 24). 

134 Recordem una vegada més que Joan Sales fou l’editor de la major part de les obres narratives de 
maduresa de Rodoreda. Anteriorment ens hem referit al seu protagonisme en la creació literària de 
l’autora; Sales feu recomanacions constants a l’escriptora per tal de solucionar diversos dubtes 
estilístics que es plantejaven en els originals. Consulteu M. Casals, “L’aparició màgica d’un editor: 
Joan Sales”, Mercè Rodoreda. Contra la vida, la literatura, 1991, 203-207. Xavier Pericay i Ferran 
Toutain també destaquen la seua funcionalitat en la consecució d’un model de narrativa concreta en la 
postguerra, de tal manera que Sales, a partir dels textos d’autors com X. Benguerel, J. M. Espinàs, B. 
Bonet, M. A. Capmany, R. Folch i Camarasa, J. Fuster, Ll. Villalonga i la mateixa M. Rodoreda, 
“acaba de polir els acabats per assegurar-se que el resultat final es mantindrà en aquest punt d’equilibri 
entre la llengua viva i la formalització literària que l’editor considera indispensable en una narrativa 
moderna.” (Pericay/Toutain 1996, 190-191). 

135 És innegable que la Rodoreda dels anys trenta era conscient del debat plantejat per Josep M. de 
Sagarra i confirmat per Carles Riba. Entre altres indicis, podem observar la relació personal que tingué 
amb tots dos. Així, segons llegim a la biografia que li féu Montserrat Casals (1991a, 164), la relació 
entre Carles Riba i l’escriptora era prou intensa, per la qual cosa podem entendre la recepció de les 
propostes de Riba per tal de produir novel·les en català. 
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a) És una època de represa del gènere, després del fre que significà el noucentisme, de la qual 

l’escriptora n’és conscient136. 

b) Els escriptors que desitgen fer novel·les retroben l’estil i els temes dels moviments anteriors 

al noucentisme: el romanticisme, el realisme, el costumisme i el modernisme de finals del 

segle i de principis de l’actual. Alguns autors, malgrat el triomf dels postulats noucentistes 

havien continuat la producció novel·lística que havien iniciat anteriorment. Segons confirma 

Joan Triadú en l’assaig La novel·la catalana de postguerra (1982), els novel·listes de l’època, 

a partir de les exigències del públic lector, reprenen els temes del modernisme ja que aquests 

satisfeien els seus gustos: 

Unes condicions, enteses amb amplitud, que en general satisfeien les obres de la 
novel·lística derivada en algun aspecte del modernisme. (Triadú 1982, 14) 

 
c) A causa de la represa de la novel·la, davant de l’escassesa productiva en català, hi ha una 

recerca de models cap a les literatures europees.137 És així com s’introdueix el psicologisme 

en la novel·la. Ortega y Gasset, en l’assaig esmentat, assenyala el conreu de la narrativa 

psicologista com una manera de superar la crisi del gènere: “la materia de la novela es, ante 

todo, psicología imaginaria” (1925, 54). 

d) Després de la fixació gramatical promoguda pel noucentisme, hi ha una experimentació en el 

camp de la llengua literària per tal d’aconseguir un equilibri entre la llengua culta i la tradició 

de la llengua parlada. Els escriptors intenten oferir un discurs elaborat on és possible 

l’expressió des de diversos registres lingüístics. 

 
Les novel·les catalanes de la dècada dels trenta presenten així una gran 

heterogeneïtat estructural, de tal manera que hi trobarem diverses 

influències procedents dels moviments literaris anteriors al noucentisme. El 

modernisme català desenvolupà tots aquests corrents (romanticisme, 

realisme, naturalisme i costumisme)138, alguns escriptors dels quals 

continuaren la seua activitat malgrat l’èxit de les idees noucentistes. 

Aquesta és la nostra síntesi de la presència d’estils literaris anteriors en la 

narrativa catalana posterior a 1925: 

                                                                                                                                                                                   
 Pel que fa a la relació amb Josep M. de Sagarra, trobem un punt d’interconnexió entre tots dos, a 
partir de la col·laboració de l’escriptor a les revistes Mirador i Publicitat, on també hi participà 
Rodoreda. 

136 Recordem que l’autora, en el pròleg de DH, segons hem vist adés, exposa com a una de les principals 
motivacions per a escriure el fet de produir novel·les en una societat que en demana més. 

137 X. Pericay i F. Toutain indiquen la importància d’aquestes influències en gran part de la producció de 
Rodoreda, ja que li permeté “incorporar a la seva obra moltes de les tècniques narratives que la pròpia 
tradició no estava en condicions de procurar-li” (Pericay/Toutain 1996, 27). 

138 Els principals novel·listes d’aquest corrent foren R. Casellas, V. Català, P. Bertrana, Pous i Pagès i 
Josep M. Folch i Torres. 
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a) Romanticisme. Aquest moviment influencia el modernisme català. En l’apartat següent 

concretem les característiques d’aquest corrent i les influències que observem en les novel·les 

de Mercè Rodoreda.139 

b) Realisme. La narrativa dels anys trenta de Mercè Rodoreda s’enquadra eminentment en el 

realisme narratiu, un moviment que apareix com a reacció als excessos del romanticisme en 

la segona meitat del segle XIX. Al nostre parer, és lògica la continuïtat del realisme en la 

novel·la dels anys trenta, ja que segons afirma Jordi Castellanos, aquest estil literari “és el 

més adequat per reflectir amb tota la seva amplitud i profunditat la vida social” (Castellanos 

1986a, 485). En una època de represa del gènere, després de les acusacions de subjectivitat i 

de irracionalitat de la novel·la, el realisme ofereix una forma i un contingut més racional de 

l’obra. Aquesta doctrina estètica es basa en la descripció objectiva de la realitat, amb escasses 

concessions a l’embelliment o a la idealització. L’objectivisme és una conseqüència 

immediata de l’aplicació del realisme. 

c) Costumisme. El realisme, en la literatura catalana del segle XIX o XX, es vinculà amb el 

costumisme140, una tendència que incorporà tècniques descriptives a la novel·la. La novel·la 

de costums rural, que tingué un gran ressò en les novel·les modernistes de principis de segle 

no desenvolupà gaire seguidors després de 1925. 

d) Naturalisme. Una altra derivació del realisme arreu d’Europa fou el naturalisme que dugué 

al màxim els postulats del primer moviment quant a l’expressió de la realitat objectiva.  

e) Psicologisme. Com hem assenyalat anteriorment, es desenvolupa a partir dels models 

literaris de Joyce i de Proust i s’introdueix al panorama novel·lístic català amb els escriptors 

dels anys trenta. Significa la dedicació exclusiva al món intern del personatge. 

 
La primera narrativa de Mercè Rodoreda no és aliena a totes aquestes 

influències, que perviuen en les novel·les publicades a l’època. 

L’amalgama d’elements narratius de l’escriptora té, per tant, una 

procedència diversa, conseqüència directa de les seues lectures personals i 

dels corrents que perviuen a l’època. Rodoreda, com els escriptors catalans 

dels anys trenta, crea un estil particular de la novel·la, allunyat 

                                                             
139 Una de les imatges més significatives és la que trobem en CM on Camp Gimpoma, un arqueòleg que 

remet a l’autèntic Pere Bosch Gimpera, relata les excavacions de les ruïnes d’Empúries, una obra que 
en la realitat fou impulsat per la Junta de Museus de Barcelona l’any 1914. Hem de tenir en compte 
que el romanticisme, com a moviment, afavorí les excavacions sobre ruïnes, en un intent de cercar les 
identitats culturals dels pobles. El mateix personatge de CM que es presenta a si mateix com al 
responsable de l’actuació d’Empúries reconeix la filosofia del moviment: “Les excavacions que s’hi 
realitzen revesteixen gran interès. Prova suprema de romanticisme. Hi haurà un àpat magnífic a honor 
meu. Faré un discurs en aquests termes “Nobles herois d’ardida gesta que us deixeu emmenar per 
l’ideal flamíger de escatar els tresors més preats que reté, engelosida, la mare terra. Sóc amb 
vosaltres.” (Crim, 25-26). 

140 Podem destacar, entre altres, els autors següents: Josep Pin Soler, Dolors Monserdà de Macià, Carles 
Bosch de la Trinxeria i Marià Vayreda. 
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cronològicament de la narrativa de finals del segle passat, i pròxima a la 

difusió dels nous corrents europeus, bàsicament el psicologisme141.  

 
 Mercè Rodoreda inicia, doncs, en aquesta època de represa del 

gènere narratiu català, la seua dedicació literària. Com altres autors i 

autores de l’època, que políticament coincideix amb el desenvolupament de 

la II República Espanyola, veuran frenats la seua trajectòria literària per la 

guerra civil del 1936. Segons assenyala Carme Arnau en l’article “Crisi i 

represa de la novel·la” de l’any 1987, no serà fins després de la guerra quan 

“alguns novel·listes trobaran una veu personal [...]. Perquè és ben probable 

que hom demanés massa, inicialment, als novel·listes que, pràcticament 

sense tradició —una realitat que els agermana—, emprenien el conreu d’un 

gènere difícil” (pàg. 23). És en aquesta línia en la qual hem d’interpretar les 

mancances estilístiques que Rodoreda manifesta en els textos que anem a 

estudiar. Rodoreda, com altres novel·listes que comencen la seua trajectòria 

en aquesta època, assoleix un estil personal anys després, una vegada han 

estabilitzat la seua situació personal. 

 

 

                                                             
141 La presència d’elements psicologistes en la narrativa primerenca de l’autora rau bàsicament en la 

configuració central dels personatges, per la qual cosa ara no en farem esment del moviment; remetem, 
doncs, a l’anàlisi posterior dels personatges, on observarem les possibles influències d’aquest corrent. 
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1.2.3 Les col·laboracions de Mercè Rodoreda en els mitjans 
de comunicació dels anys 30142 

 

 La col·laboració de Rodoreda en diversos mitjans de comunicació i 

la seua activa vida cultural no va passar desapercebuda a l’època, i encara 

més pel que fa al tractament de temes polèmics del moment en les 

novel·les, com és el cas de l’adulteri i de l’engany amorós143. Anna M. 

Saludes en l’article “Mercè Rodoreda, periodista” afirma que 

“l’experiència de Mercè Rodoreda com a periodista autodidacta haurà 

d’ésser considerada com a element integrant de la seva obra literària, i 

tinguda en compte a l’hora d’interpretar-la en la seva totalitat” (1972, 

1326). La dedicació periodística de Rodoreda ha de ser incorporada com un 

element pragmàtic que pot influir en la configuració del discurs narratiu 

dels textos estudiats. 

 
 A partir dels documents aconseguits de l’autora en l’arxiu de la 

Fundació Mercè Rodoreda, podem establir la cronologia següent de les 

seues publicacions: 

                                                             
142 Hem extret informació de l’època en l’arxiu existent a la Fundació Mercè Rodoreda, dipositària dels 

materials escrits de l’autora. El resultat ha estat l’adquisició i la consulta de diverses col·laboracions 
periodístiques de l’autora en els anys 30, com també d’informacions complementàries del seu perfil 
biogràfic. Hem d’agrair la col·laboració de la professora Kathleen McNerney que ens ha possibilitat 
entrar en contacte amb la Fundació Mercè Rodoreda, i de Laia Miret, responsable d’aquest arxiu, que 
ens ha facilitat amablement còpia dels documents que ens interessaven. 

143 Aquests són, a grans trets, alguns dels temes que la novel·lista tracta en els seus primers textos. És 
d’imaginar la sorpresa dels lectors i dels crítics del moment. 
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ANY I PUBLICACIÓ TIPUS 

1932 

Sóc una dona honrada, Barcelona, Llibreria Catalònia 

“Vampiresses a’ahir i d’avui”, Mirador (01.12.32), 6 

Novel·la 

Article 

1933 

“Parlant amb Sebastià Juan Arbó”, Clarisme, núm. 4 (11.11.33) 

“Agustí Esclasans”, Clarisme, núm. 5 (18.11.33) 

“Ganes de parlar amb C. A. Jordana”, Clarisme, núm. 6 (25.11.33) 

“Una estona de conversa amb Miquel Llor”, Clarisme, núm. 8 (09.12.33) 

“Parlant amb Maria Teresa Vernet”, Clarisme, núm. 9 (16.12.33)  

“Adéu a l’estiu”, Clarisme, núm. 1 (01.10.33) 

“Coll de Nagró”, Clarisme, núm. 10 (01.11.33) 

“Cada any, en aquest temps”, Clarisme, núm. 3 (01.11.33) 

“Coll de nargó”, Clarisme, núm. 3 (01.11.33) 

“Nadal”, Clarisme, núm. 10 (23.12.33) 

“Una nit...” Clarisme, núm. 11 (30.12.33) 

Entrevista 

Entrevista  

Entrevista  

Entrevista  

Entrevista 

Article 

Article 

Article 

Article 

Article 

Conte 

1934 

Del que hom no pot fugir, Barcelona, Ed. Clarisme 

Un dia en la vida d'un home, Badalona, Proa 

Polèmica, Barcelona, Ed. Clarisme (amb Delfí Dalmau, Carles Varela i José Ortega Gasset) 

“Una estona, i més, parlant amb Tomàs Roig i Llop”, Clarisme, núm. 12 (06.01.34) 

“Parlant amb Carles Soldevila”, núm. 14 (20.01.34) 

“Parlant amb Apel·les Mestres”, núm. 21 (10.03.34) 

“Parlant amb Eduard Serra (Òscar)”, núm. 25 (07.04.34) 

“Parlant amb el dibuixant Santsalvador”, núm. 26 (14.04.34) 

“Parlant amb Plàcid Vidal”, núm. 32 (26.05.34) 

“Parlant amb Alfons Maseras”, núm. 35 (16.06.34) 

“Parlant Llucieta Canyà”, núm. 36 (23.06.34) 

“Notes biogràfiques. Frederic Chopin-George Sand”, Clarisme (03.02.34) 

“Revista de Catalunya”, Clarisme (10.02.34) 

“Les falles de Sant Josep”, Clarisme (24.03.34) 

“Joana Mas per Anna Murià”, Clarisme, vol. II, núm. 30 (12.05.34) 

“La revolució moral d'Anna Murià”, Clarisme, vol. II, núm. 30 (12.05.34) 

Novel·la 

Novel·la 

Converses 

 

Entrevista  

 

Entrevista  

Entrevista  

Entrevista  

Entrevista  

Entrevista  

Entrevista  

Entrevista 

Article 

Article  

Article  

Crítica 

Crítica 
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1935144 

“L’hivern i les formigues”, La Publicitat (11/18.08.35) 

“Les tres granotetes i el rossinyol”, La Publicitat (01.09.35) 

“El vaixellet”, La Publicitat (22/29.09.35) 

“La darrera bruixa”, La Publicitat (06/08.10.35) 

“La noieta daurada”, La Publicitat (20.10.35) 

“L’oreneta”, La Publicitat (27.10.35) 

“El noiet i la casona”, La Publicitat (03/10.11.35)  

“La noia del pomell de camèlies”, La Revista, núm XXI, juliol-desembre 1935 

Conte infantil 

Conte infantil 

Conte infantil 

Conte infantil 

Conte infantil 

Conte infantil 

Conte infantil 

Conte 

1936 

Crim, Barcelona, edicions de la Rosa dels Vents 

“La guardiola”, La Publicitat (01/08.03.36) 

“Les fades”, La Publicitat (29.03.36) 

“L’estrella que va morir”, La Publicitat (05.04.36) 

“Les pomes trapaceres”, La Publicitat (12.04.36) 

“El noiet-roger”, La Publicitat (19/26.04.36) 

“El rodacamins”, La Publicitat (31.05/07.06.36) 

“La fulla”, La Publicitat (14/21.06.36) 

“La truita”, La Publicitat (28.06.36) 

“El bruixot i la sagrantana”, La Publicitat (12.07.36) 

Novel·la 

Conte infantil 

Conte infantil 

Conte infantil 

Conte infantil 

Conte infantil 

Conte infantil 

Conte infantil 

Conte infantil 

Conte infantil 

1937 

“Els carrers blaus”, Companya, vol. I, 1, 11.03.37 

“Trossos de cartes”, Companya, vol. I, 01.05.37 

“Una tarda de pluja”, Companya, 19.07.37 

“Camí de la guerra”, Moments, juliol 1937 

Conte  

Conte  

Conte 

Conte 

                                                             
144 Tenim notícia d’un altre conte publicat d’aquest any titulat “La tornada”, publicat a La Veu de 

Catalunya l’onze d’agost, que no hem pogut consultar. Carme Arnau el cita en la seua Introducció... 
(1979, 306). 
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1938 

Aloma (1a versió), Barcelona, Institució de les Lletres Catalanes 

“En una nit obscura”145, Revista de Catalunya, 82, 15.01.38 

“Uns quants mots a una rosa”, Meridià, 2, 21.01.38 

“Sònia”, Meridià, vol. I, 8, 04.03.38 

“L’hora més silenciosa en el diari d’un soldat”, Meridià, 19, 20.05.38 

“Tres cartes”, Catalans!, I, 12, 10.06.38 

“Carta d’una promesa de guerra”, Meridià, I, 23, 17.06.38 

Novel·la 

Conte  

Conte  

Conte  

Conte  

Conte  

Conte 

 
 
 
 L’autora ingressa en l’Associació de la Premsa de Barcelona l’any 

1933, segons afirma Josep M. Casasús en l’article “El primer interviu en 

l’experiència fugissera de Mercè Rodoreda com a reportera innovadora” 

(1994). El seu treball es desenvolupa en diverses col·laboracions als 

mitjans de comunicació de l’època: Rodoreda hi féu articles d’opinió, 

entrevistes i contes. 

 
 

1.2.3.1 Les col·laboracions periodístiques dels anys 
1933-1935 

 
 La Rodoreda periodista és una professional minuciosa que intenta 

buscar totes les possibilitats generatives que el periodisme li ofereix. A 

excepció de l’article “Vampiresses a’ahir i d’avui” (Mirador, 01.12.32, 6), 

publicat el mateix any que la seua primera novel·la, el període inicial de les 

publicacions periodístiques ocupa els anys 1933-1935. Durant els dos primers 

anys (1933-1934) publicà en la revista Clarisme un conjunt d’entrevistes146 

a diverses personalitats socials i culturals de l’època;147 la primera148, amb 

                                                             
145 Aquest conte va ser publicat posteriorment en el recull Semblava de seda i altres contes (1978). 
146 Anna M. Saludes en l’article citat “Mercè Rodoreda, periodista” (pàg. 1326) entén aquest conjunt 

d’entrevistes com la tasca més interessant que Rodoreda féu en els mitjans de comunicació. 
147 És interessant destacar que dos dels escriptors entrevistats per Rodoreda formaren part del jurat que li 

atorgà el premi Crexells l’any 1937 per AM: Sebastià J. Arbó i M. Teresa Vernet. 
148 Sembla que els inicis periodístics de l’escriptora no van ser del tot fàcils, ja que hi hagué de sofrir 

nombroses crítiques. El motiu d’aquestes era la seua condició de dona moderna i l’enfrontament amb 
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l’escriptor Sebastià Juan Arbó, fou en el número 4 de la revista. Aquesta és 

la relació restant d’entrevistats per l’autora149: Agustí Esclasans (núm. 5, 

18.11.33; 507-514), Cèsar-August Jordana (núm. 6, 25.11.33; 514-520), 

Miquel Llor (núm. 8, 09.12.33; 520-524), Maria Teresa Vernet (núm. 9, 

16.12.33; 524-528), Tomàs Roig i Llop (núm. 12, 06.01.34; 529-535), 

Carles Soldevila (núm. 14, 20.01.34; 535-543), Apel·les Mestres (núm. 21, 

10.03.34; 543-549), Eduard Serra (núm. 25, 07.04.34; 549-553), el 

dibuixant Santsalvador (núm. 26, 14.04.34; 553-557), Plàcid Vidal (núm. 

32, 26.05.34; 558-563), Alfons Maseras (núm. 35, 16.06.34; 563-568), 

Llucieta Canyà (núm. 36 23.06.34; 569-573). 

 
 Paral·lelament, Rodoreda va portar l’edició i, pràcticament la 

direcció,150 de la revista Clarisme (1933-1935) amb Delfí Dalmau151. Com 

ha definit Mercè Ibarz, en la biografia de l’autora, Clarisme, “Subtitulat 

«Periòdic de Joventut, Art i Literatura», Clarisme era una espècie de germà 

petit, engelosit i cridaner de Mirador152 i de El Be Negre, és a dir, de les 

revistes més qualificades del moment catalanista” (1991a, 37). 

                                                                                                                                                                                   
les redaccions només favorables al domini de l’home en aquest treball; segons Mercè Ibarz, en la 
biografia de l’autora, “li atribuïen amors amb qualsevol dels personatges que entrevistava” (1991a, 34). 
Roser Porta, en l’article “Mercè Rodoreda i el periodisme satíric” (1998, 53), dóna també notícia dels 
comentaris oferits per alguns col·laboradors de El Be Negre, que arribaren a criticar la trajectòria 
personal de l’escriptora. L’estudiosa cita un fragment del setmanari en el qual es vincula amorosament 
amb el dibuixant Jaume Passarell: “Els nostres espies ens comuniquen que han aconseguit descobrir 
dues vegades el dibuixant Passarell i l’enjogassada novel·lista Mercè Rodoreda asseguts en un banc 
molt retirat del Parc de la Ciutadella.” (El Be Negre 1934, núm. 157; Porta 1998, 53). 

149 Teresa Muñoz Lloret n’ha fet una edició crítica i un breu estudi en l’article de l’any 1992 “Entrevistes 
de Mercè Rodoreda a Clarisme (1933-1934)” (estudi i edició) de la revista Llengua & Literatura, 5 
(1992-1993), pàg. 495-573. La introducció prèvia de l’autora ens aporta un seguit d’informacions per 
tal de situar la importància d’aquests textos en el conjunt de l’obra de Rodoreda. Encara que hem 
consultat també les versions originals de les entrevistes, per facilitar la lectura i la localització dels fets 
destriats, fem les citacions a partir de l’edició de Teresa Muñoz. 

150 A diferència del que afirma l’escriptora en el pròleg de Crim, segons opina Roser Porta en l’article 
“Mercè Rodoreda i el periodisme satíric” (1998, 52), mai fou la directora de Clarisme, encara que fou 
una de les redactores més actives. 

151 Pedagog i filòleg nascut l’any 1891 que tingué una gran activitat com a articulista i conferenciant a 
favor de la cultura catalana i de l’esperanto. Fundà i dirigí la revista Clarisme, encara que també 
col·laborà en altres com Alt Empordà, La Nova Revista i Mirador. Publicà diverses novel·les i assaigs 
filològics, com Seny i atzar, Una altra mena d’amor, Polèmica, Sinceritat, Poliglotisme passiu, etc. 

152 Setmanari de literatura, art i política fundat a Barcelona l’any 1929. El tarannà de la revista, dins una 
condició europeista de la cultura catalana, és bàsicament seriosa i compromesa amb la realitat política 
del moment. El 1938 fou requisat pel PSUC, per a ser substituït finalment per la revista Meridià. 
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 Així, Clarisme, amb només quatre pàgines, que equidistava de la 

seriositat de Mirador i de la sàtira d’El Be Negre, tenia un caire marcat 

catalanista i tenia com a objectiu principal difondre la normativa lingüística 

de Pompeu Fabra153. Roser Porta, en l’article “Mercè Rodoreda i el 

periodisme satíric” (1998, 52-54), destaca les semblances entre aquesta 

revista i El Be Negre; justifica la seua desaparició l’any 1935 a partir de les 

coincidències temàtiques i estilístiques amb la publicació satírica. És cert, 

segons llegim en l’article de Porta, que hi hagué una certa conflictivitat 

entre la direcció de les dues revistes, i que fou sobretot Rodoreda la víctima 

de les crítiques més ferotges, i és que “la jove Rodoreda dels anys trenta no 

s’adiu amb el model de novel·lista discerta i convencional, i ho paga amb 

una determinada fama.” (Porta 1998, 54). 

 
 Teresa Muñoz, responsable de l’edició i estudi de les entrevistes de 

Clarisme, destaca la innovació que signifiquen en el món del periodisme, a 

més de la seua contribució en l’ensinistrament literari de l’autora.154 

Certament els textos signats per Mercè Rodoreda mostren un treball pensat 

i ben organitzat.155 En primer lloc, hi ha una introducció prèvia a 

l’aproximació i a la conversa amb el personatge, on l’autora crea situacions 

diverses: a. mostra els seus temors envers l’aparició de l’entrevistat 

(entrevistes de Jordana i de Soldevila), b. justifica els motius de la tria del 

personatge156 (entrevistes d’Esclasans i de Maseras), c. introdueix la relació 

de la dona amb la literatura (entrevistes de Vernet i de Canyà), d. presenta 

els companys de la revista (entrevista amb Serra), e. reflexiona sobre la 

vellesa (entrevista de Mestres). Una vegada feta la introducció de 
                                                             
153 Teresa Muñoz (1992, 496), en l’edició actual de les entrevistes, ens anuncia l’existència d’una secció a 

la revista anomenada “Camins” dedicada exclusivament a l’ortografia i al lèxic fabrià. 
154 Muñoz 1992, 495-501. 
155 Josep Faulí, en l’article “Una periodista llamada Mercè Rodoreda”, El Periódico (11.01.95), destaca 

igualment l’estructuració ordenada de les entrevistes. 
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l’entrevista, l’autora canvia immediatament el ritme del discurs i introdueix 

la conversa tinguda amb la major naturalitat possible, és a dir, amb les 

frases introductòries i les respostes completes, encara que no siguen 

interessants per al desenvolupament de l’entrevista157. Les qüestions 

plantejades tracten generalment diversos aspectes de l’activitat cultural del 

personatge entrevistat, en un intent de mostrar sempre l’opinió més sincera 

i natural possible. Finalment, en la major part de les entrevistes, Rodoreda 

conclou el text amb un fragment curt, on destaca la importància del 

personatge entrevistat. 

 
 Rodoreda prepara minuciosament la informació prèvia a l’entrevista, 

de tal manera que moltes vegades resulta més suggestiva que el qüestionari 

posterior. En les introduccions l’autora presenta el personatge, al mateix 

temps que hi insereix opinions personals sobre l’activitat cultural d’aquest. 

Així, diu “Agustí Esclasans és, per damunt de tot, per damunt de l’autor 

dels Ritmes —encara que ell avaluï més aquests que no el que jo diré—, un 

home sincer” (Muñoz 1992, 507). Pel que fa a C. A. Jordana, assenyala que 

“jo anomenaria l’humorista dels mots composts perquè té una gràcia 

especial a establir contrasts amb ells” (Muñoz 1992, 515). Rodoreda 

intercala també reflexions sobre la seua concepció sobre la literatura; sobre 

la ironia i l’humor en el discurs literari, apunta que “quant al divertiment, 

en escriure, hi crec” (entrevista de Jordana; Muñoz 1992, 515). També hi 

ha referències a la situació política de l’època, sempre amb un tractament 

irònic, com el comentari que tot seguit reproduïm sobre el líder dretà de la 

CEDA espanyola, José María Gil Robles, insertat en el preàmbul a 

l’entrevista a l’escriptor Alfons Maseras: 

                                                                                                                                                                                   
156 Segons opina Josep Faulí en l’article anteriorment esmentat el director de la publicació, Delfí Dalmau, 

era l’últim responsable en la tria dels personatges entrevistats. 
157 La voluntat de reflectir amb la major naturalitat possible la conversa tinguda amb el personatge, duu a 

la periodista a reproduir fins i tot converses exteriors d’aquests, com per exemple una conversa 
telefònica que s’intercala enmig l’entrevista amb Carles Soldevila (pàg. 538). 
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Diuen —si els que ho diuen ho saben, i nosaltres creiem saber el que diuen els qui ho diuen— 
que una gran propagandista, lligadora i lligaire, digué un dia —no ens asseguren si en conversa 
íntima o en plena perforació davant d’extens i ben lligat auditori— que el rei de la CEDA, el 
magne i omniscient Gil Robles (desconeixem els graus de parentiu que puguin lligar-lo a l’arbre 
genealògic de «Don Gil de Alcalá») tot i ésser molt mai no seria prou, car no tenia «sex-appael». 
I que, en canvi, el bufó Cambó donaria bastó perquè, d’aquest do Marlenesc, els déus n’hi 
havien atorgat una gran deu: a cor que vols. Es veu que, en comptes del triomf de la bondat, del 
talent, de la intel·ligència, de la noblesa, de la raó, de la puixança i fermesa dels bons sentiments, 
haurem de proclamar el triomf dels «sex-appael». És un avís als moralistes, i als qui tot s’ho 
prenen rient... (pàg. 564) 

 
El contrast amb la resta de les entrevistes és significatiu, ja que el to més 

intimista i subjectiu de la introducció contrasta força amb el desig 

objectivista de la reproducció de la conversa158, encara que de vegades s’hi 

intercalen les dues perspectives, com veurem en alguna entrevista. Amb tot, 

hi ha una intencionalitat general de reproduir fidelment les opinions dels 

personatges, de tal manera que el lector coneix amb tot detall l’evolució de 

les respostes159. L’autora planteja qüestions sobre les activitats realitzades 

recentment pels i per les entrevistades, sobre les actuacions més 

immediates i sobre els projectes de futur. Les converses es completen amb 

el debat sobre opinions més controvertides com la relació de les dones amb 

la literatura o l’activitat periodística del moment. En l’entrevista a Sebastià 

Juan i Arbó (1902-1984), l’autora destaca el ressò de la novel·la Terres de 

l’Ebre (1932) i la discutida concessió del premi Crexells d’aquell any a 

Vida privada de Josep M. de Sagarra; Rodoreda ens mostra un escriptor 

reticent al contacte amb els cercles d’escriptors del moment, contrari a la 

                                                             
158 Rodoreda intercala sovint descripcions dels gestos i de les reaccions físiques que els personatges 

presenten a l’entrevista, fet que col·labora a recrear l’ambient en el qual s’ha desenvolupat la conversa. 
Així, per exemple, mentre Llucieta Canyà està contant il·lusionadament les seues experiències a la 
universitat, la periodista diu “mentre parla no para d’accionar amb mans i braços; en anomenar 
l’estilogràfica fa com si s’envainés una espasa” (pàg. 570). 

159 Així se’ns reprodueix, per exemple, la imatge de Llucieta Canyà obrint un regal sorpresa que li havien 
enviat a la redacció de La Veu de Catalunya: “Bé; què serà? Començo d’obrir-lo un xic emocionada. 
Qui em pot trametre això? L’anava desembolicant. Papers i més papers. Fins que, al capdavall, surt una 
capsa. Ja la tenim. Què hi haurà dintre? Mirem-ho! Obro la capsa... i me’n surt una altra. I obro 
aquella... i una altra. I vinga capses.” (pàg. 571). 
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participació de la dona160 en la literatura i desconfiat amb els nous valors de 

la narrativa catalana (Muñoz 1992, 501-507).  

 
 Pel que fa a la conversa amb Agustí Esclasans161 (1895-1967), 

Rodoreda mostra un personatge polèmic dins del grup d’escriptors catalans 

del moment. L’escriptor critica el premi Crexells de l’any 1930, Laura a la 

ciutat dels Sants de Miquel Llor, que desbancà la seua novel·la Víctor o la 

rosa dels vents. Prèviament, l’autora ens havia avisat del caràcter “ple de 

pedanteria” de l’escriptor, encara que “això és cert que es pensa, però no 

que ho sigui” (Muñoz 1992, 507). Rodoreda li planteja diverses qüestions 

sobre el panorama de la literatura catalana dels anys trenta, en concret 

sobre les declaracions contra el gènere novel·lesc de Josep Pla i de Manuel 

Brunet en dos articles de l’any 1933 a la revista La veu del vespre162, 

davant de les quals Esclasans reafirma la seua confiança amb els joves 

narradors catalans (Muñoz 1992, 513). Esclasans opina també dels seus 

gustos literaris (Paul Valéry, Proust, Joyce, etc.). En aquesta entrevista, 

com bé assenyala Muñoz Lorente (1992, 512), Rodoreda debat també amb 

l’opinió d’Esclasans sobre la campanya de suport que el periòdic La 

Publicitat163 fa a la Coalició d’Esquerres Catalanes que es presenta a les 

eleccions al Parlament espanyol del 19 de novembre de 1933 (Muñoz 1992, 

512). 

 

                                                             
160 Arbó afirma en l’entrevista que “la dona em plau molt femenina: res de política, res que pugui desviar-

la del que naturalment ha d’ésser. M’és desagradable aquesta igualtat que fica la dona a les universitats 
i tota aquesta llibertat” (pàg. 505). 

161 Escriptor que, influït per Eugeni d’Ors i J. M. López-Picó, s’integrà en el noucentisme. Conreà 
diversos gèneres: poesia, prosa, periodisme, crítica, teatre i assaig. Destacà la seua proposta de poesia 
basada en el ritme, que ell anomenava “sistema de ritmologia”. Per a una aproximació a la seua 
singularitat en el context literari vegeu Domènec Guansé, Abans d’ara, Barcelona, Aymà, 1966, pàg. 
132-134. 

162 Edició nocturna de La Veu de Catalunya, publicat entre el 2 de maig de 1933 i el 31 de desembre de 
1934. Els articles que contenia eren, a diferència de La Veu de Catalunya, purament doctrinals. 

163 Diari en català, publicat entre l’1 d’octubre de 1922 i el 23 de gener de 1939. S’originà a partir de la 
versió catalana del periòdic La Publicidad, una vegada l’adquirí Acció Catalana. 
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 L’entrevista amb Cèsar August Jordana (1893-1958) s’inicia amb 

l’expressió dels temors de l’autora envers la importància del personatge:164 

“El cor fa un bot” (Muñoz 1992, 514), afirma Rodoreda, “Ja hi som. Més 

bé encara: ja hi sóc, i no puc fugir. Per a mi, en aquest moment, el senyor 

Jordana [...] és, de tot el món, el papus més gros. Totes les preguntes que 

pensava fer han fugit. El meu interviuat, que no sé si voldrà que l’interviui, 

és al meu davant, molt diferent de com havia imaginat que era. Em fa molt 

de respecte i em sembla que es riu de mi” (Muñoz 1992, 515). Una vegada 

comença el qüestionari, Rodoreda se sent més tranquil·la. Rodoreda perd, 

com havia assenyalat, el control sobre les preguntes i deixa parlar el 

personatge. De l’entrevistat assenyala el seu domini de la llengua, “pocs 

escriptors, avui, poden gloriejar-se de no barrejar en llur prosa ni un sol 

castellanisme o bé alguna proposició que us dugui un tast afrancesat en la 

seva construcció” (Muñoz 1992, 516). Destaca igualment les traduccions 

de l’anglés que ha fet, de les col·laboracions a L’Opinió165 i de la feina de 

les correccions a la Generalitat de Catalunya. S’hi fa esment també de les 

diferències entre El Be Negre i La Humanitat, controlats per Acció 

Catalana Republicana i Esquerra Republicana de Catalunya, una qüestió 

que acaba per impacientar l’ocupat escriptor i dóna fi a l’entrevista. 

 
 En l’“estona de conversa amb Miquel Llor” (1894-1966), Rodoreda 

manifesta inicialment la seua atracció per la protagonista de la novel·la 

Laura a la ciutat dels Sants, que fins i tot la idealitza i apareix juntament 

amb l’escriptor (Muñoz 1992, 520). Miquel Llor fa un repàs a la seua 

producció actual, com també dels seus orígens literaris. L’autora 

contraposa les crítiques d’Esclasans, en l’anterior entrevista, a la concessió 
                                                             
164 Rodoreda reconeixia quaranta anys després com l’havia impressionat la novel·la de Jordana Una mena 

d’amor (Roig 1973). Mercè Ibarz, en la biografia de l’autora (1991a, 50-51), localitza aquesta novel·la 
dins del segon capítol d’AM, en presentar-se la protagonista llegint un llibre que recorda la història de 
Jordana. 
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del premi Crexells per Laura... l’any 1931. Llor hi comenta diversos 

aspectes contextuals de la redacció de la novel·la (Muñoz 1992, 523-524). 

 
 Amb M. Teresa Vernet166 (1907-1974) enceta la primera entrevista a 

una dona escriptora. És, per això, que Rodoreda fa una primera reflexió 

sobre aquesta condició: “Fer un elogi a un home costa poc. De seguida 

estan contents. Però a una dona... —i novel·lista encara! — val a dir 

intel·ligent, astuta, feta a analitzar, a endevinar, a teixir...” (Muñoz 1992, 

524-525). L’autora aprofita aquesta exposició per a afirmar els avantatges 

del sentiment patriòtic català: “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). D’igual manera que amb Arbó i Llor, Rodoreda destaca l’estat civil, 

fadrina, de l’escriptora (Muñoz 1992, 526). Reflexionen primerament sobre 

la creació narrativa de l’autora (Maria Dolors, 1926; Amor silenciosa, 

1927; Eulàlia, 1928; Final i preludi, 1933), sobre la qual Vernet afirma que 

“cada novel·la cal escriure-la dues o tres vegades” (Muñoz 1992, 527). 

 
 L’entrevista amb Tomàs Roig i Llop167 (1902-1987) ja pertany a 

l’any 1934. Després de mostrar el respecte envers aquesta personalitat del 

món de la cultura, tots dos elogien Laura a la ciutat dels Sants de Miquel 

Llor: “No crec que en llegir el llibre cap home sigui capaç de comprendre 

tota la dolçor del temperament de «Laura». És de les novel·les catalanes, 

                                                                                                                                                                                   
165 Setmanari d’esquerra publicat des del 1928 fins el 1934, que originà el grup polític de “l’Opinió”, 

posteriorment integrat en Esquerra Republicana de Catalunya. 
166 Escriptora que conreà bàsicament la narrativa, especialment la de caire psicologista. Fou traductora 

d’A. Huxley, J. A. Joyce i G. Greene. Guanyà el premi Crexells l’any següent a aquesta entrevista, el 
1934 amb Les algues roges. 

167 Escriptor que conreà diversos gèneres, entre els quals destaca la narrativa psicologista. És el pare de 
l’escriptora Montserrat Roig. A l’entrevista, Rodoreda ens el presenta com a advocat i director de la 
revista Catalunya Ràdio. 
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situant-me al lloc que em correspon de lectora, més boniques que he llegit”, 

afirma l’escriptora (Muñoz 1992, 530). Continuen fent un repàs dels 

escriptors catalans d’aquest segle: Maragall, Verdaguer, Jordana, Vernet, 

Víctor Català, etc. Poc després parla de la redacció i de l’edició de Siluetes 

epigramàtiques168 (Muñoz 1992, 532). Rodoreda pregunta a Tomàs Roig 

què pensa de la revista Clarisme. La resposta (“és una mica fluix”, Muñoz 

1992, 534) provoca en Rodoreda la defensa del caràcter jovenívol i 

independent dels col·laboradors: “a Clarisme no escriuen professionals i 

que, si cap n’hi havia, li llevaria el to que ara té d’ésser una porta oberta als 

qui comencen a bregar amb la ploma” (Muñoz 1992, 534). 

 
 En el pròleg a l’entrevista amb Carles Soldevila (1892-1967), 

Rodoreda ens manifesta els seus temors abans de trobar-se’l. S’utilitza 

aquesta escena per tal de situar-nos l’activitat més immediata de l’escriptor, 

la direcció de la pàgina femenina de la revista La Rambla169 (Muñoz 1992, 

535). Rodoreda no amaga en la reproducció de la conversa els seus temors 

envers aquest important personatge, de tal manera que li diu “jo voldria, si 

voler no és massa, que m’expliqués alguna cosa... sóc una redactora... he 

anat a l’Ateneu i m’han dit que vostè hi va molt poc... jo li ho agrairé... és 

perquè m’expliqui unes quantes coses...” (Muñoz 1992, 538). L’escriptora 

canvia el to emprat en anteriors entrevistes; hi ha una primera exposició 

d’aquesta a l’home en la qual resumeix les activitats socials i culturals més 

rellevants on ha participat. S’hi fa referència als inicis literaris de l’autor, 

amb la poesia i el teatre. Sobre aquest darrer gènere, es mostra crític, acusa 

que “molta part de la crisi del teatre català és deguda al fet d’acceptar obres 

d’analfabets” (Muñoz 1992, 542), cosa que ha provocat la fugida dels 

                                                             
168 És un conjunt de retrats literaris que l’escriptor publicà l’any 1933. Posteriorment féu dos volums més, 

els anys 1952 i 1971. En aquesta entrevista, Roig ja suggereix la continuïtat d’aquesta obra: “He 
d’afegir que penso continuar la meva obra, i que, de Siluetes, en faré tres o quatre-centes” (pàg. 533). 

169 Setmanari catalanista i esportiu que es publicà des del 1936. Tingué diverses multes i dues suspensius 
a causa de la seua actitud política. 
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artistes del teatre català arreu de l’Estat espanyol. En l’últim tram el diàleg 

se centra en la darrera obra de l’autor, Valentina, publicada el mateix any 

en el qual li atorgaren el premi Crexells, el 1933 (Muñoz 1992, 543). 

 
 L’entrevista a l’escriptor Apel·les Mestres (1854-1936) s’inicia amb 

una lloança a la condició positiva de ser vell, en relació a l’edat d’aquest. 

Rodoreda contraposa, en aquesta reflexió, els inconvenients de la joventut: 

“la joventut és trista, terriblement trista per dintre. Perquè és ambiciosa; 

perquè és inconformista, perquè vol fer veritat tot el que no és sinó 

il·lusió... la joventut només s’estima quan se’n va” (Muñoz 1992, 544). En 

la conversa l’escriptor comenta les seues activitats quotidianes i aficcions 

particulars. L’entrevistadora destaca la dedicació de l’escriptor al camp 

musical. 

 
 “Parlant amb Eduard Serra (Òscar)” presenta un començament 

distint als altres, on la periodista aprofita l’ocasió d’entrevistar un 

col·laborador de Clarisme per a fer una revisió irònica de la revista on 

treballen (Muñoz 1992, 549-551). Rodoreda rectifica la seua expressió amb 

la intenció de reflectir la indefinició que manifesta moltes vegades la línia 

general de la publicació: “Tenim (es pot dir tenim?) una colla de xicots (ho 

canviaré per hi ha). Hi ha (ara em sembla més lògic) a Clarisme (tampoc 

no es pot dir que, hi ha, sigui més lògic, perquè, de fet, a Clarisme no hi ha 

cap xicot: només lletres, gravats i més d’una errada: no obstant, aqueixa 

segona reflexió o rectificació la deixarem per bona, tot i que encara no ho 

és prou). Torno a començar, a cercar el bon camí que, segons els entesos, 

és l’únic que pot ben menar-nos; però n’hi ha tants, que hom es confon i, 

un cop confós, es queda confús, i no sap de què li cal fer ús.)” (Muñoz 

1992, 549-550). La periodista fa un repàs a la nòmina de col·laboradors, 

entre els quals destaca, irònicament, Delfí Dalmau, “que escriu poc i diu 
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molt?” (Muñoz 1992, 550), i “Mercè Rodoreda, tan intel·ligent, que escriu 

molt per a no dir res” (Muñoz 1992, 550). Es lamenta, així mateix, de la 

manca de resposta de les dones “a la crida feta per Clarisme” (Muñoz 

1992, 550), un dels col·lectius que la periodista vol mobilitzar culturalment. 

“Clarisme, doncs, té de tot” (Muñoz 1992, 551), diu Rodoreda, fet que 

justifica l’entrevista feta a continuació al dibuixant de la revista. La 

conversa entre tots dos és, doncs, una excusa per a la reflexió anterior sobre 

la publicació on treballen, ja que només s’intercanvien un seguit d’opinions 

on Òscar parla de les seues preferències entre els dibuixants i caricaturistes 

que més li plauen (Muñoz 1992, 552-553). 

 
 La conversa anterior ve complementada amb la següent dedicada a 

un altre dibuixant, Desideri Santsalvador (1913-1938), que col·laborava 

amb La Rambla, La Humanitat i Catalunya Ràdio. Amb aquestes dues 

entrevistes, Rodoreda vol completar la visió del periodisme com un mitjà 

de difusió cultural força complet, on els dibuixos, les caricatures, són un 

element fonamental de visualització de la societat del moment. El diàleg 

entre tots dos serveix per a esmentar la col·laboració del dibuixant en 

diversos mitjans escrits de l’època, com també per a reflectir, a l’igual que 

en l’anterior entrevista, les seues preferències entre els dibuixants europeus 

(Muñoz 1992, 557-558). 

 
 Plàcid Vidal170 (1881-1938) és el protagonista de l’entrevista 

publicada el mes de maig de 1934. Assenyalem que hi ha un retrat de 

l’escriptor fet per l’anterior personatge entrevistat, Desideri Santsalvador, 

encara que aquest no col·laborava a Clarisme. S’hi parla del ressò obtingut 

amb l’última publicació d’aquest, L’assaig de la vida (1934), una obra que 

                                                             
170 Poeta, novel·lista i cronista que participà del moviment modernista amb diverses obres poètiques i 

novel·lístiques entre les quals destaca la trilogia autobiogràfica de Jordi Saura escrita entre 1910 i 
1917. Col·laborà també amb diverses revistes de l’època. 
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recull una sèrie de retrats i de cròniques de la vida bohèmia modernista171. 

Vidal manifesta la seua defensa pel gènere autobiogràfic, es lamenta que 

“s’ha cultivat poc, aquí, la biografia. Àdhuc jo crec, i no en dubto, que si 

Aribau172 hagués deixat un llibre de memòries hauria fet molt més per al 

redreçament nacional que la seva Oda a la pàtria” (Muñoz 1992, 561). Es 

comenten també les teories de la integració o no de Catalunya i d’Occitània 

en una única nacionalitat, arran de la publicació del manifest “Desviacions 

en els conceptes de llengua i pàtria”, signat per Fabra entre altres, en La 

Veu de Catalunya (06.05.34), on es “planteja la necessitat d’entendre els 

conceptes pàtria i llengua com a vinculants i de no interpretar Catalunya i 

Occitània com a dues nacions que formen una única nacionalitat” (Muñoz 

1992, 561). 

 
 La conversa següent s’estableix amb Alfons Maseras173 (1884-1939). 

Després de fer un repàs als seus orígens literaris, pròxims als escriptors 

principals del modernisme com Víctor Català, Joaquim Ruyra i Prudenci 

Bertrana, retornen a la polèmica citada en l’anterior entrevista sobre la 

inclusió de Catalunya en una realitat occitana. Maseras és clar, “limitem-

nos a dir-nos catalans i no portem confusions a la gent amb l’adopció de 

noms erudits, que no tenen cap contingut concret” (Muñoz 1992, 566). 

Igualment, critica l’aplicació del mot llemosí aplicat al dialecte valencià per 

Teodor Llorente, “hem de donar al valencià el nom de català de València o 

el d’una de les variants del català, simplement, car tot és una sola llengua”, 

afirma (Muñoz 1992, 567). Finalment lloa la línia de Clarisme pel que fa a 

la reivindiació del catalanisme i del tractament clar i contundent dels 

aspectes conflictius del moment (Muñoz 1992, 568). 
                                                             
171 P. Vidal escrigué altres dos obres amb aquesta temàtica: Els singulars anecdòtics (1920 i 1925, segona 

edició ampliada) i El convencionalisme de la vida (1972). 
172 Es refereix òbviament a Bonaventura Carles Aribau. 
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 L’última entrevista que Rodoreda publicà a Clarisme fou el 23 de 

juny de 1934. El personatge triat és l’escriptora Llucieta Canyà174 (1907-

1980). Rodoreda aprofita l’ocasió per a fer a la introducció de la conversa 

un al·legat en favor de la integració de les dones en el món literari català, 

de la mateixa manera que ho havia fet en parlar amb M. Teresa Vernet. 

Canyà parla dels seus anys universitaris i de l’inici de les col·laboracions 

periodístiques, concretament a La Veu de Catalunya. L’escriptora conta 

amb molts detalls l’anècdota per la qual tingué pretensions dels 

francmaçons per tal de formar-hi part, a partir d’uns regals misteriosos 

d’escarabats dissecats175. “Els francmaçons s’interessen per totes aquelles 

persones que creuen intel·ligents; amb rucs no hi volen tractes, i miren si se 

les poden fer seves” (Muñoz 1992, 572), afirma Canyà. Pel que fa a les 

reflexions del feminisme, l’escriptora opina que la dona feminista “ho pot 

ésser conservant tota la feminitat. No sóc amiga de les dones espantaocells. 

Com ja faig avinent en el meu llibre L’etern femení, detesto les dones 

masculinitzades. Crec que podem ésser unes perfectes mestresses de casa i, 

ensems, sostenir una conversa sobre el tema que sigui, sense «estar peix».” 

(Muñoz 1992, 573). 

 
 Com hem vist, en les entrevistes de Clarisme, Rodoreda buscava un 

lector no especialitzat que volgués distraure’s amb la lectura dels textos. 

Anna M. Saludes, en la conferència que impartí en els cursos d’estiu de 

Girona l’any 1995, destacà el desig de l’autora de voler fer riure el lector de 

                                                                                                                                                                                   
173 Escriptor dedicat al periodisme i a la novel·la, de tendència romàntica. També conreà la poesia i el 

teatre. Durant la dictadura de Primo de Rivera s’exilià a París on dirigí Le Courrier Catalan i fou 
corresponsal de La Veu de Catalunya. 

174 Escriptora i conferenciant. Publicà dues obres de reflexió sobre el matrimoni: L’etern femení (1933) i 
L’etern masculí (1957). També va conrear el teatre. 

175 No podem estar-nos de relacionar aquesta imatge tan suggerent amb el regal, també misteriós, que li fa 
la “noia de la platja”, Isabel, a Adrià Guinart en la novel·la de Rodoreda Quanta, quanta guerra... 
(1980): una papallona dissecada. Adrià rep aquest regal en mans de la vella Isabel, l’assistenta de Pere 
Ardèvol, una vegada ha rebutjat la proposició de la jove per tal que anés a viure amb ella. 
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les seues entrevistes. En la primera que féu, a Sebastià Juan Arbó, 

Rodoreda assenyala l’objectiu que percaça en aquests textos: 
Els intervius haurien d’ésser el reflex ben aprofundit del temperament dels interviuats; un estudi 
psicològic de llur personalitat; però això és difícil de bell antuvi i amb persones que només 
coneixes de nom i a les quals més aviat desplau que les vagis a trobar. (Muñoz 1992, 502) 

 
Mercè Ibarz destaca el tarannà nerviós i impetuós de Rodoreda en les 

entrevistes de Clarisme; la biògrafa comenta que l’escriptora “fa el paper 

de la periodista moderna i extremada, de la nova dona alliberada que té 

opinions per a tot” (Ibarz 1991a, 39). Rodoreda, bona observadora, “basa 

els apunts psicològics en la gestualitat dels interlocutors” (Ibarz 1991a, 39); 

aquest fet pot ser interessant per tal d’entendre després la construcció 

psicològica dels primers protagonistes de la novel·lística rodorediana. 

 
 D’una manera semblant Carme Arnau valora les entrevistes 

publicades a Clarisme. En la primera biografia l’estudiosa assenyala que la 

“ironia que l’acompanyarà permanentment, fins i tot en circumstàncies 

difícils” (1992b, 34), un to sarcàstic que atribueix també a la sensació 

pròpia d’inexperiència. La col·laboració de Rodoreda en aquesta revista és 

important, però ens mostra la il·lusió d’una periodista inexperta, encara que 

amb ganes de millorar el seu ofici. 

 
 El tarannà de la revista reflectia els objectius artístics dels dos 

directors, Dalmau i Rodoreda, que s’autoanomenaven “claristes”, segons 

ens confirma Teresa Muñoz en l’edició crítica dels textos (1992, 496) amb 

les paraules següents: 
Un dels trets distintius [...] era l’electicisme i el màxim respecte per la llibertat d’opinió. Així, 
eren freqüents les enquestes i debats proposats als lectors —sobre el nom de la revista, sobre 
actituds laiques o religioses; o bé interessants enquestes, dirigides a escriptors contemporanis, 
joves i vells, novells i establerts, sobre què és o què ha de ser la novel·la i la poesia catalana. 

 
La publicació era “una revista molt irregular, però que, sens dubte, té 

l’interès de mostrar la inquietud cultural d’un sector de la joventut de 

l’època” (Muñoz 1992, 497), és a dir, era un exercici periodístic de joves 
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preocupats pel redreçament de la seua pròpia cultura. És en aquest context 

on hem d’entendre la participació de Rodoreda en el projecte. L’etapa de 

Rodoreda en Clarisme és, al nostre entendre, un moment bàsic per tal de 

formar la futura escriptora, en el qual coneix els principals referents 

culturals i literaris de Catalunya. 

 
 Les entrevistes de Clarisme són un reflex de les vacil·lacions i de les 

ingenuïtats de les seues primeres obres narratives, però com diu Josep 

Maria Casasús “El primer interviu en l’experiència fugissera de Mercè 

Rodoreda com a reportera innovadora” (1994), “conté alhora uns 

components innovadors innegables, i avança alguns trets positius dels seus 

enfocaments literaris i del seu estil tan personal”. Per tant, l’obra 

periodística i la narrativa de Rodoreda coexisteixen, com afirma Mercè 

Ibarz en la biografia: “Alternava les novel·les i el periodisme, amb una 

capacitat i rapidesa que després trobarà a faltar.” (1991a, 40). Per a Josep 

M. Casasús, segons llegim en l’article esmentat, “Mercè Rodoreda fou, 

però, periodista d’un sol gènere: el reportatge-interviu”. L’escriptora 

innovà en aquest gènere periodístic i va crear un estil personal que fa 

albirar alguna de les característiques de la seua creació literària: “afany 

d’innovació, preocupació per la recepció, aparent ingenuïtat, i atenció a la 

gestualitat del personatge interviuat, element principal, gairebé únic, del 

seu capteniment per l’observació psicològica.” (Casasús 1994). 

 
 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 
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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’època176, 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. 

 
 Hi ha d’altres col·laboracions secundàries de Rodoreda en la revista 

Clarisme. Es tracta d’articles d’opinió diversos, normalment descriptius, 

que fan referència a èpoques concretes de l’any o a celebracions diverses. 

Així hem trobat l’article “Adéu a l’estiu” (01.10.33) on l’escriptora 

acomiada aquesta estació per donar la benvinguda a la tardor, que li agrada 

més; diu “la tardor té tota la serenitat i la maduresa d’una dona de trenta 

anys”. “Cada any, en aquest temps” (01.11.33) és una recreació de 

l’aparició de les castanyeres, lligades a la vinguda del fred. “Nadal” 

(23.12.33) és un article posterior on l'autora reprén la lloança a l'estació 

més freda, on reconeix les seues limitacions a l'hora de participar en 

tertúlies intel·lectuals, encara que les valora molt positivament (“Estar-se a 

casa amb una bona companyia i parlar de coses elevades jo que gairebé no 

en sé dir res”). L’escriptora també reconeix les seues prevencions davant 

del catolicisme. 

 
 Rodoreda també féu cròniques de viatge a partir d’experiències 

personals, concretament ens referim a l’article “Coll de Nargó” (01.11.33), 

                                                             
176 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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on fa una descripció física del poble de l’Alt Urgell177. Amb tot, una de les 

col·laboracions més interessants que hem trobat, en relació al nostre estudi, 

és una narració breu que es publicà a Clarisme el penúltim dia de l’any 

1933, “Una nit...” (pàg. 2). És la primera peça de vàlua literària de l’autora 

publicada en un mitjà de comunicació? En tot cas es tracta del primer conte 

de Rodoreda178. La història és feta amb una focalització externa, a partir de 

l’opinió d’un narrador exterior als esdeveniments (narrador intradiegètic 

heterodiegètic, seguint la terminologia de Gérard Genette179) que se sent 

malament després de conéixer l’existència d’un amant de la seua mare, un 

antic amic de la família. L’anònim protagonista reacciona negativament 

(“El perdó no podia existir!) i surt als carrers de Barcelona, concretament a 

les rambles, on coneixerà una prostituta amb la qual anirà a passar la nit. El 

protagonista compara la seua situació personal amb l’estat general 

d’aquesta dona. El narrador omniscient del conte ens ofereix tots els 

pensaments i les idees del jove, que té vint-i-cinc anys, els mateixos que 

l’escriptora en aquell moment. L’afer serveix perquè el protagonista 

reconega la seua pròpia evolució amb el distanciament de l’època de la 

infantesa (“Es troba al començament de la segona època de la seva 

joventut”), caracteritzada per la felicitat (“Quan era petit... recorda el seu 

amor a la mare”). A la fi de la narració, el jove afirma que “la seva joventut 

[...] acaba de morir”, a causa del “coneixement que potser no coneix prou”. 

 
 L’any 1934 va ser un any prolífic. L’activitat literària s’intensificà 

amb la publicació de dues novel·les: Del que hom no pot fugir, en 

l’editorial dirigida des de la revista Clarisme, i UD, en l’editorial Proa. En 

el capítol pròxim en parlarem. Les col·laboracions periodístiques també 
                                                             
177 En el pròxim capítol comentarem les semblances entre la descripció física de Coll de Nargó i el poble 

fictici de la novel·la de l’autora de HNF. 
178 Aquesta és la conclusió a què arribem en la nostra recerca dins l’arxiu de la Fundació Mercè 

Rodoreda. 



 100

ocupen bona part del temps creatiu de l’escriptora. Ja hem vist vuit 

entrevistes publicades a Clarisme en aquest any. Hi ha d’altres publicacions 

a la mateixa revista. En primer lloc, hem trobat l’article “Notes 

biogràfiques. Frederic Chopin-George Sand” (03.02.34), on Rodoreda 

recrea els principals trets biogràfics del músic d’origen polonés, tot 

destacant-hi la relació amorosa que tingué amb George Sand, baronessa 

Dudevant. Amb el títol “Revista de Catalunya”, l’autora publica a Clarisme 

el 10 de febrer de 1934 un article on felicita la iniciativa del conseller de 

Cultura, senyor Gassol, de la creació de la Revista de Catalunya, de la qual 

destaca l’heterogeneïtat dels aspectes culturals tractats; Rodoreda aprofita 

l’ocasió per tal de recordar la necessitat de reviscolar la situació del teatre 

català: “Què, val o no val que els catalans tinguem teatre català i una nova 

revista? O és que hem de passar la vida anant a veure la comèdia: Don 

Méndez debajo de la higuera?” (Clarisme 10.02.34, 1). Després d’assistir a 

les festes de les falles de sant Josep, Rodoreda redacta una crònica singular 

on al mateix temps que descriu els esdeveniments d’aquells dies, fa una 

reflexió social i cultural dels valencians; l’autora observa el reculament del 

català a la ciutat i anima “els amics de «El Camí»180“ a treballar amb 

constància perquè “la crosta castellanista encara té molt de gruix”. Per 

últim, hem de comentar dues ressenyes crítiques que l’autora fa sobre dos 

llibres d’Anna Murià en un mateix exemplar de la revista, sobre Joana Mas 

i sobre La revolució moral (12.05.34)181. En la ressenya del primer llibre 

Rodoreda tracta la polèmica del reviscolament del gènere narratiu, enmig 

de la qual, “hem d’agrair, doncs, que hi hagi valents que escriguin novel·les 

i, entre aquests, hi comptem Anna Murià”; Rodoreda afirma que “Joana 

                                                                                                                                                                                   
179 Vegeu Figuras III (1972, 283-287) i l’article de S. Rimmon “Teoria general de la narració...”  (1976; 

Sullà 1985, 175). 
180 Setmanari polític valencià que es publicà entre els anys 1932 i 1934. Recollia les propostes 

autonomistes dels grups polítics i culturals més nacionalistes. Va fer costat a les tesis més 
procatalanistes del moment. 

181 Joana Mas és la primera novel·la de l’autora (1933) i La revolució moral és el primer assaig (1934). 
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Mas és la novel·la d’una novel·lista que ens mancava: i, per la dignitat amb 

què és escrita, i perquè és novel·la de les que es fan llegir, en cal lloar-la”. 

Aquest text, com veiem, no és ben bé una ressenya crítica, sinó un article 

d’opinió sobre la importància de la publicació d’Anna Murià en relació al 

redreçament de la producció novel·lística catalana. 

 
 Pel que fa al segon article sobre La revolució moral d’Anna Murià, 

és una crítica a diversos postulats de l’autora del llibre sobre la situació 

social de la dona. Així, Rodoreda afirma que “no, Anna Murià, no creiem 

encertat el camí”, ja que no li agraden les propostes sobre la prostitució i 

sobre la virginitat abans del matrimoni: 
Que una dona conscient, com creiem la qui així parla, digui: “la promesa que guarda la seva 
virginitat fins al dia del matrimoni, comet la vilesa més gran” ens sembla reprobable, censurable, 
inadmissible. (Clarisme, vol. II, núm. 30, 12.05.34, 4) 

 
Rodoreda censura el to sentimental de l’assaig. És interessant assenyalar 

l’estil de la periodista en el text, ja que totes les afirmacions que fa es 

justifiquen utilitzant la primera persona del plural, una forma personal que 

denota un desig d’objectivitat, a partir del qual es formulen opinions com 

“nosaltres havem cregut sempre que la prostitució, el gran problema de 

l’abolició de la prostitució, és, dintre d’un país lliure, liberal i sa d’esperit 

dels més trascendentals.” (Clarisme, vol. II, núm. 30, 12.05.34, 4). 

 
 El treball a Clarisme de Mercè Rodoreda acabà l’any 1934, en tancar 

la revista. Una de les últimes publicacions va estar el volum Polèmica, amb 

el seu company de redacció Delfí Dalmau, on trobem diverses converses 

entre tots dos182. Aquest llibre és el conjunt de diàlegs creuats entre Delfí 

Dalmau i altres escriptors del moment (Carles Varela, José Ortega y 

Gasset), on destaca, sens dubte, Mercè Rodoreda. Amb una estructura 

                                                             
182 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. 
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epistolària, tots dos hi parlen en la primera part del llibre sobre diversos 

temes d’interés: periodisme183, el sentiment amorós184, el nacionalisme 

català, els crítics literaris, la mitologia, la poesia, la filosofia i el paper de la 

dona en la societat185. En relació a aquest darrer tema, Rodoreda vessa un 

comentari interessant sobre la seua concepció de la relació dona i societat: 
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) 

 
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 DH186 Més endavant, en l’anàlisi d’aquesta 

novel·la, farem referència a algun d’aquestes qüestions. Assenyalem, pel 
                                                             
183 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). 

184 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). 

185 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. 
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seu interés en el nostre treball, la caracterització que Dalmau fa de l’estil 

literari de Mercè Rodoreda. L’escriptor afirma que l’estil de l’autora de DH 

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 del treball formal, que 

condueix a uns continguts determinats. 

 
 El treball periodístic continuà a diverses revistes, encara que les 

col·laboracions es modifiquen: malgrat fer alguna entrevista, va publicar 

bàsicament contes. Així, l’any 1935 trobem un primer conte “La noia del 

pomell de les camèlies” publicat en el número XXI de La Revista187 (pàg. 

38-41). Un narrador ens conta en tercera persona188, amb l’ús del present 

verbal, la història dels últims moments d’una vella que recorda la seua 

joventut, especialment els seus amors amb un jove que li donà un pomell 

de camèlies. El conte s’estructura a partir del record, com la mateixa 

protagonista opina, a partir de les paraules del narrador: “Pensa que els 

records, després de tants anys, ja no li pertanyen: són de la joveneta del 

pomell de camèlies i ampla faldilla de volants... Es pot dir que li fa mal de 

robar-li els llunyans secrets; si no fos que estan junyits al seu cor, després 

de tants anys...” (pàg. 40). Hi ha, doncs, un joc interessant de perspectives 

arran de la contemplació de la vella de la fotografia de la seua joventut, “la 

                                                                                                                                                                                   
186 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). 
187 Publicació quinzenal literària, semestral des del 1927, publicada a Barcelona entre els anys 1915 i 

1936. La Revista permetia col·laboracions ben diverses, com també traduccions, articles d’erudició, 
teatre, etc. Inicialment es caracteritzà per la seua fidelitat al noucentisme. 

188 Si seguim la terminologia de Gérard Genette (1972, 303) abans esmentada, ens trobem davant d’un 
narrador intradiegètic heterodiegètic, ja que es tracta d’un narrador extern al text que ofereix la seua 
visió subjectiva dels esdeveniments. Podem parlar-ne també d’un narrador omniscient, atés que les 
opinions oferides sobre el personatge són minucioses, en tot moment coneix les reaccions d’aquest. 
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noia del pomell de les camèlies”. Arran de la visió d’aquestes flors, la vella 

actualitza el món anterior, la felicitat perduda. La relectura de les cartes de 

l’amant fan sentir de nou el goig d’aquella època anterior. El conte acaba 

amb la imatge de la vella morta, juntament amb la caixa on conservava les 

cartes. 
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1.2.3.2 Les narracions infantils de La Publicitat 
(1935-1936) 

 
 L’any 1935 significa l’inici de la col·laboració en el periòdic La 

Publicitat,189 on publicà 16 contes infantils190, que es troben en una pàgina 

dominical titulada “Una estona amb els infants”, coordinada per Avel·lí 

Artís-Gener (Tísner), que també s’encarregava de les il·lustracions de les 

narracions de Rodoreda. Mercè Ibarz assenyala la importància de la 

col·laboració en La Publicitat, en la recerca de l’estil personal de l’autora: 
Els contes d’aquesta època mostren ja un domini nou de la narració, en què l’artifici practicat en 
les novel·les i en les entrevistes encerta el to adequat de la fantasia infantil. (1991a, 40) 

 
 La primera narració que hem trobat és “L’hivern i les formigues” 

publicat en dos capítols (11/18.8.35). El conte és la recreació d’un 

col·lectiu de formigues amb qualitats quasi humanes. La història se centra 

en la petició de les formigues al vell hivern, amb la mediació de la lluna, 

per tal que se’n vaja i els done temps per recollir aliment suficient per a 

combatre els seus efectes. 

 
 Al mes següent es va publicar “Les tres granotetes i el rossinyol” 

(01.09.35), que tracta de l’amistat d’un grup de granotes amb un rossinyol. 

Elles envegen la capacitat de cantar de l’ocell, després d’haver trobat una 

flauta a l’aigua, i ell la de nadar. Finalment tots i totes assumeixen la pròpia 

realitat. Poc després aparegué “El vaixellet” (22/29.09.35), la història d’una 

embarcació de joguet que construeixen per un acabat de nàixer. El vaixellet 

fuig de la casa per acabar en la mar, on tindrà diverses aventures, entre les 

quals cal destacar l’atac d’un tauró; un pescador el salvarà i el retindrà a 

casa per als seus fills. Finalment torna a la casa d’on va eixir; el seu destí 

serà convertir-se en joguet per al nen. 

                                                             
189 En el pròleg de la novel·la CM (1936), Rodoreda fa esment d’aquestes col·laboracions que fa els 

diumenges en el periòdic. 
190 Mercè Ibarz (1991a, 40) dóna notícia de l’oferta que féu Rodoreda a Joan Sales, anys més tard, per tal 

de fer-ne una edició. 
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“La darrera bruixa” (06/08.10.35) és una història on quatre joves acaben 

amb l’última bruixa. El conté transmet el missatge final de la voluntat 

d’acabar amb el mal. Ben diferent és la narració següent, “La noieta 

daurada”191 (20.10.35), on una jove es fa amiga de diversos elements 

naturals: un cuc, un porc senglar, uns rossinyols. L’amistat i la felicitat 

predominen en el conte. D’una manera semblant podem interpretar el conte 

“L’oreneta” (27.10.35), en el qual assistim als intents d’una petita oreneta 

de volar, ensinistrada per les germanes. En l’últim intent l’oreneta caurà del 

niu i morirà, després de ser recollida per un jovenet que intenta curar-la. 

 
L’últim conte publicat en La Publicitat l’any 1935 és “El noiet i la casona”, 

en dos capítols. Aquest conte és dedicat per l’escriptora al seu fill, Jordi 

Gurguí. Es tracta d’una història on el protagonista, un jove orfe, és expulsat 

de la casa on viu per uns homes dolents que volen aprofitar-se’n 

econòmicament de l’edifici. La natura presta l’ajuda necessària al jove: els 

animals li construeixen una nova casa, i l’ós el defensa de l’acció dels 

homes. 

 
Ja en l’any 1936 es publica “La guardiola” (01/08.03.36), la història d’una 

guardiola que fuig del seu propietari, un nen que contínuament la fa patir 

en traure diners del seu interior. Hi fuig al camp, on després que una eruga 

se li introduesca, mor trencada contra un safareig. “Les fades” (29.03.36) és 

un conte diferent a la resta pel que fa al plantejament del tema; l’escriptora 

planteja l’origen de les fades arran de l’acció del sol, de la lluna i dels 

núvols. La narració se centra, doncs, en uns termes més simbòlics i mítics, 

sense aportar una història construïda amb els paràmetres de les rondalles o 

de les narracions populars, segons hem vist en els anteriors contes. 

                                                             
191 Aquest conte va dedicat a Ira Nin. Deduïm que ha de ser filla de l’intel·lectual Andreu Nin, amb qui 

Rodoreda es relacionà en aquesta època (veg. Casals 1991a, 74-77). 
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“L’estrella que va morir” (05.04.36) narra la relació afectuosa entre una 

estrella i una nena pobra. Finalment, davant l’intent de l’estrella per agafar 

un estel volador que li havien regalat a la mare per a la petita, mor en 

precipitar-se a un toll del carrer. La relació d’un jove amb un element de la 

natura també és el tema de “Les pomes trapaceres” (12.04.36), que ofereix 

la imatge d’unes pomes divertides que canten i juguen i es fan malbé entre 

elles, de tal manera que al dia següent, després de passar la nit somiant amb 

el gegant Menjanaps, el jove va a collir-les i es troba la sorpresa. “El noiet-

roger” és la història d’un jovenet convertit en roger per l’acció màgica 

d’una sirena; en la narració assistim a diverses aventures i converses amb 

els representants més significatius de la fauna marina. Un altre noi amb 

esperit aventurer coneixem en la història següent “El rodacamins” 

(31.05.36/07.06.36), que no tem un rodacamins al qual tothom li fuig; amb 

ell coneix un seguit d’històries de països llunyans i exòtics. 

 
“La fulla” (14/21.06.36), conte dedicat a Josep Carner192, ens narra la vida 

d’una fulla d’un til·ler al llarg d’un any. El vent li demana que l’acompanye 

cap a les muntanyes en diverses ocasions, però ella s’hi nega. Un rossinyol 

és testimoni del seu envelliment. Finalment, ja vella i esgrogueïda, és 

arrancada pel vent i oblidada enmig d’un toll del camí. “La truita” 

(28.06.36), dedicat a Eva Puig, ens situa entre el contrast d’una casa 

ostentosa, propietat d’una marquesa, i una casa pobra, on viu un poeta. La 

marquesa ha organitzat un sopar on assisteixen un bon grapat de nobles; el 

menú, suggerit per l’amfitriona, és una truita de carxofa i de xanguet que 

davant la mirada famolenca dels nobles, trau les cames i comença a córrer 

mentre tots la persegueixen. Finalment arriba a casa del poeta on s’amaga 

                                                             
192 Aquest escriptor també fou col·laborador de la pàgina per a infants de La Publicitat. En l’exemplar del 

28 de juny hem trobat un conte seu “La rondalla del nyic-nyic-nyic”. 
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dels nobles. Una vegada es presenta al jove, se li ofereix per tal d’acabar 

amb la seua fam. 

 
El darrer conte infantil que hem trobat pertany a la revista publicada sis 

dies abans de l’esclat de la guerra civil. Ens referim a “El bruixot i la 

sargantana”, la història d’un bruixot que viu a Sant Gervasi i que es dedica 

a fer màgies a partir de barrejar sargantanes i pèsols. Una sargantana 

aconsegueix fugir de la mort dins el perol i juntament amb un pèsol també 

salvat, planegen acabar amb el bruixot, cosa que aconsegueixen d’una 

manera també màgica. 

 
 Els contes infantils de Mercè Rodoreda presenten l’estructura 

tradicional del gènere rondallístic193: a. presentació dels personatges. b. 

desenvolupament o complicació de l’acció. c. conclusió o acabament. d. 

moralitat194. Els personatges, com hem vist, són normalment animals, amb 

trets humans, o joves. Cal destacar el paper de personatges auxiliars, com la 

lluna (“L’hivern i les formigues”, “Les pomes trapaceres”), el vent (“El 

vaixellet”), el núvol (“L’oreneta”) o una estrella (“El noiet i la casona”, 

“L’estrella que va morir”), que esdevenen els confessors i els 

col·laboradors dels protagonistes en els moments de major crisi. 

Normalment, els protagonistes de l’acció es troben sotmesos a la pressió de 

les normes convencionals i desitgen trencar amb aquests límits per tal 

d’assolir la felicitat i la coneixença del món, la qual cosa provoca el 

desenvolupament d’un fet conflictiu, que normalment es resol amb la 

tornada a la casa, al lloc d’origen. Després d’aquests afers, els personatges 

han aprés la realitat del món, per la qual cosa poden tornar a l’espai d’on 

                                                             
193 Vegeu Joan Prat “Les funcions socials de la mitologia: la rondallística catalana”, La mitologia i la seva 

interpretació (1984,143-159). 
194 Apareix normalment en tots els contes. Són frases sentencioses que busquen l'aplicació moral de la 

història. Veiem, per exemple, el final de "L'hivern i les formigues": "Això fa anys que fou tractat, 
perquè encara existeix, no és certament mentida." 
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eixiren, ja que ara poden abordar les dificultats de la vida quotidiana amb la 

fortalesa que es desprén de l’assumpció de la realitat del seu entorn. 

 
 Rodoreda vol agradar el lector destinatari dels contes. Intercala així 

elements que atrauen la seua atenció; aquest objectiu condiciona la tria dels 

personatges, com és el cas de nens i de nenes desvalguts/des, on les mares 

han de treballar o no els poden prestar l'atenció suficient. Hi ha també 

elements lingüístics usats per tal de cridar l'atenció, com frases que 

localitzen la situació en les proximitats del públic: “Era un noiet que vivia 

lluny del mar i l'enyorava. (Aquest noiet pots ésser tu, si en ve de grat)” 

(“El noiet-roger”). Rodoreda invita així a la participació dels infants en la 

història. En “El noiet i la casona”, l’escriptora també s’hi dirigeix a l’inici: 

“No cregueu pas que us expliqui una història trista encara que de bell 

principi no sigui alegre.”. 

 
 Hem de considerar també la presència d’estructures pròpies de les 

rondalles o de les històries orals (repeticions, gradacions, paral·lelismes, 

etc.). Hi ha moltes vegades una presentació ordenada dels personatges; 

vegem, per exemple, l’inici de “Les tres granotetes i el rossinyol”:  
Totes tres eren filles d’una granota d’allò més bonica, d’ulls fugissers i boca ben 

partida. 
La gran era bona. 
La mitjana, escaient. 
La menuda, llaminera. 
(La Publicitat, 01.09.35) 

 

 En altres contes, l’inici remet a un espai mític i ben distint al 

quotidià. Observem el principi d’“El vaixellet”: “Era un país llunyà: 

Suècia. Hi havia, en aquest país, un bon navilet. Honorava la memòria per a 

ell sagrada dels Wikings i es preparava a rebre un fillet.” (La Publicitat, 

22.09.35). Diversos contes s’inicien amb aquesta estructura, com és el cas 

de “La darrera bruixa”: “Eren quatre minyons amb els quals ara farem 
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coneixença.” (La Publicitat, 06.10.35); també “Les fades”: “Heus ací que 

el Sol va dir” (La Publicitat, 29.03.36). 

 
 D’altres vegades, els contes comencen amb una exclamació, fet que 

atrau l’atenció dels lectors envers el personatge presentat. Així ho veiem a 

“La guardiola”: “Ai, ai, ai... Aquests tres «ais» els va proferir la guardiola 

des de l’alt prestatge on era” (La Publicitat, 01.03.36). També ho observem 

a “L’oreneta”: “Quins xiscles! Ella era la més petita del niu. De la galeria 

estant, entrencar la clofolla, havia vist el cel i la mar.” (La Publicitat, 

27.10.35). 

 
 La presència d’onomatopeies és també un element propi d’aquesta 

mena de literatura. Així podem veure l’exemple d’“El noiet-roger”: “Xec 

catatxec! Xec catatxec! S’arrengleraven i peta que petaràs l’una closca 

contra l’altra.” (La Publicitat, 19.04.36). Vegem també l'inici d'“El bruixot 

i la sargantana”: “Xip-xap, xip-xap, el bruixot feia la gran trinxada de 

sargantanes” (La Publicitat, 12.07.36). 

 
 En general, pel que fa a la perspectiva emprada, les narracions estan 

construïdes a partir de les paraules d’un narrador intradiegètic 

heterodiegètic que ofereix la visió particular de la història, tot deixant 

participar els personatges en els fragments del discurs directe, on es creen 

els diàlegs que guien bona part del conte. El narrador ofereix fins i tot 

informacions afegides de les qualitats pròpies dels personatges; trobem així 

frases com “La sargantana (era llesta)”, “les cues de les sargantanes li 

fugien de sota el tallant i havia de perseguir-les desesperat que dintre del 

seu pit (patia bronquitis per culpa de la humitat de la cova) sonava una 

mena de cornamussa.”, totes dues frases d’“El bruixot i la sargantana”. Les 

informacions afegides pel narrador entre parèntesi denoten l’omnisciència i 

el seu control envers els esdeveniments narrats al text. Les narracions 
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infantils de La Publicitat ens mostren una escriptora capaç de capbussar-se 

en la mentalitat infantil. Àgil a l’hora de presentar la visió elemental i 

ingènua dels infants, que ens duu a pensar amb una part destacada dels 

personatges posteriors: els éssers ingenus, desvalguts i plens de puresa que 

protagonitzen obres com La plaça del Diamant (1962), El carrer de les 

Camèlies (1966), Jardí vora el mar (1967), Quanta, quanta guerra... 

(1981) o La mort i la primavera (1986). 
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1.2.3.3 Les narracions de la guerra (1937-1938)195 
 

 L’any 1937, en plena guerra civil, l’escriptora féu d’altres 

col·laboracions periodístiques. Es tracta de diverses narracions breus que 

tenen com a rerafons moltes vegades la lluita civil.196 En primer lloc, 

podem trobar el conte “Els carrers blaus” (Companya, 1, I, 11.03.37, 10 i 

12). Aquesta peça curta identifica plenament les dones que es mantenien a 

la reraguarda durant la guerra;197 és la història d’una dona que s’enamora 

d’un home que va al front. En la primera part assistim al desenvolupament 

dels seus amors, i en la segona i última, a la mort del protagonista, cosa que 

és assumida per ella amb total resignació, de tal manera “que no va tenir 

llàgrimes ni sanglots. Només una paraula, com a defensa contra l’esquinç 

del cor, martellejant-li terriblement el cap: «L’estimava... L’estimava...»”. 

La narració sembla reflectir l’ideari de l’època, uns objectius que són 

presents en un altre escrit del mateix exemplar de la revista Companya 

(pàg. 12), la col·laboració espontània de la portera Teresa Juan que afirma 

“que ací a la reraguarda quedem les dones, llurs companyes, per a 

conservar llurs llocs en el treball i per aixafar la fera i lluitar contra d’ella si 

cal. [...] Camarades: deixeu que vagin els homes a aixafar el feixisme, que 

quan tornin, coberts de glòria, els rebrem amb els braços oberts”. Aquesta 

                                                             
195 Vegeu M. Campillo (1994b) “Meridià, Tribuna del compromís antifeixista” dins d’Escriptors catalans i 

compromís antifeixista (1936-1939), pàg. 345-353 i M. Campillo (1981) “Pròleg” dins de Contes de 
guerra i revolució (1936-1939), vol. I, pàg. 9-47. 

196 La nostra anàlisi s’ha fet a partir de còpies facilitades per l’arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda. No 
obstant això, hi ha una reedició comentada en el llibre Contes de guerra i revolució (1936-1939), 2 vol. 
(1981) de M. Campillo amb les narracions de Rodoreda següents: “Els carrers blaus” (vol. II, pàg. 189-
197), “Trossos de cartes” (vol. II, pàg. 23-27), “Camí de la guerra” (vol. I, pàg. 95-99), “En una nit 
obscura” (vol. II, pàg. 227-236), “Uns quants mots a una rosa” (vol. II, pàg. 213-217), “Sònia” (vol. I, 
pàg. 179-183), “L’hora més silenciosa en el diari d’un soldat” (vol. I, pàg. 161-163), “Tres cartes” 
(vol. II, pàg. 15-21), “Carta d’una promesa de guerra” (vol. II, pàg. 29-32). 

197 M. Campillo (1981, II) inclou aquest conte en el capítol “La moral de la reraguarda”, tot un conjunt de 
narracions que generen “consignes a favor de la conservació de la fortalesa i de la dignitat de la 
reraguarda” (Campillo 1981, II, 129), de tal manera que aquesta “ha de treballar per al front i garantir 
el desenvolupament de l’ordre nou [...] i ha de mantenir, amb el seu comportament exemplar, l amoral 
del soldat” (Campillo 1981, II, 129). 



 113

és la idea que es desprén dels dos textos: l’amor198 no ha de frenar la 

participació dels homes als front de la guerra. Hem d’entendre el conte de 

Rodoreda a partir de la significació especial de la revista on es publicà199. 

 
 Pel que fa a l’estilística del conte, cal assenyalar únicament el 

contracte narratiu establert a partir d’un narrador intradiegètic 

heterodiegètic que coneix totes les singularitats del pensament intern dels 

personatges, que aporten els seus comentaris a partir del diàleg establert en 

gran part de la narració. Hi ha una certa focalització interna, ja que en 

moltes ocasions el coneixement de les situacions es fa a través de la 

consciència d’un personatge: la dona. El narrador pren així part dels 

sentiments de la dona, de tal manera que hi trobem frases que demostren 

aquesta coincidència: 
Caminava pels carrers a poc a poc, mullant-se, mirant la claror blava endinsada en l’asfalt xop 
que deformava allò que prenia, al costat i lluny de la gent, pensant en els llavis als llavis; en la 
vida, tan forta! 
 
«Ara ja puc morir-me», pensava la dona. 
Però tot just els mots eren arrenglerats en el seu pensament, naixien, en el seu esperit, uns 
immensos desigs de viure. (Companya, 1, I, 12) 
 

Aquesta és una narració ulterior, construïda en pretèrit per a contar fets 

passats, on les formes verbals del perfet i de l’imperfet s’alternen per tal de 

crear fragments més àgils i innovadors200 (perfet) i fragments més 

descriptius (imperfet). Cal ressaltar igualment el tractament establert entre 

els dos personatges, que es parlen de vós al llarg de la narració. És 

interessant que la protagonista, després de dedicar-li unes lletres al diari, 

observa que “inútilment havia intentat de canviar «vós» per «tu». No 

podia”. 

 
                                                             
198 M. Campillo (1981, II, 131) diu d’aquest conte “Mercè Rodoreda suggereix, a través d’una història 

d’amor, l’ofec, la por i l’exasperació col·lectives. A “Els carrers blaus”, l’amor i la mort lluiten perquè, 
si bé és la mort qui regna [...], també és ella qui genera l’amor, el crispat desig de viure”. 

199 Revista catalana creada durant la guerra que tingué com a objectiu comunicar les dones que es 
quedaven a la reraguarda i distribuir l’ideari del moviment republicà. 

200 Com diuen D. Maingueneau i V. Salvador en Elements..., les formes del perfet signifiquen un avanç 
del relat, en contraposició de l’imperfet que executa una amplificació descriptiva (pàg. 60). 
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 En la mateixa revista, poc més endavant, Rodoreda publicà també 

“Trossos de cartes” (Companya, 4, I, 01.05.37, 10), una història centrada 

també en la relació amorosa entre una parella. En aquest cas s’ofereixen 

diverses escenes procedents de cartes creuades entre un soldat que es troba 

al front i l’estimada, que és a la reraguarda.201 D’una manera semblant a 

l’estructura narrativa de DH,202 el contingut narrat és oferit d’una manera 

parcial que suggereix lentament al lector els principals eixos de la història. 

Novament localitzem una presència de l’amor íntimament relacionada amb 

el dolor i la mort,203 la protagonista afirma “hem de pensar que només pel 

dolor es pot arribar a l’amor. [...] L’amor veritable, per a perdurar, no es 

refia de les estones bones, sinó que exigeix les dolentes. Vol les 

decepcions, les malalties, els cops que dóna la vida, els anys que pesen, els 

records de la joventut quan ja és lluny.” (Companya, 4, I, 10). Una altra 

accepció sobre l’amor que sent la jove que resulta interessant és la idea que 

“només s’estima una vegada en la vida” (Companya, 4, I, 10), una imatge 

present en altres textos posteriors de l’autora.204 Les flors esdevenen també 

                                                             
201 M. Campillo (1981, II) inclou el conte en el capítol “Cartes entre el front i la reraguarda”, juntament 

amb altres històries que utilitzen l’epístola com a estructura narrativa. Segons Campillo (1981, II, 13), 
la carta “s’utilitza com a procediment narratiu indirecte, com a dada parcial d’una realitat, d’un món 
suposadament existent entre escriptor i destinatari, i que el lector ha de construir amb els elements que 
té.”. 

202 Recordem que la novel·la del 1932 està construïda a partir dels diaris personals dels dos protagonistes. 
La reconstrucció total de la història és possible a partir de la unió de les informacions procedents de 
tots dos. Sobre la importància de les cartes en la trajectòria personal de l’escriptora vegeu el capítol 
“Jocs de cartes” dins d’Enric Bou, Papers privats (1993), pàg. 140-153). 

203 Com veurem en el capítol següent, les dues dones que protagonitzen HNF, la jove víctima dels amors 
amb el tutor i la boja Cinta, ofereixen una concepció de l’amor semblant. El seu embogiment és 
conseqüència directa de l’experiència amorosa, la qual es reporta sofriment i patiment. 

204 Aloma és un bon exponent d’aquesta peculiar concepció de l’amor. Així el record amorós ve evocat en 
moments de dolor i de patiment, com llegim en la novel·la del 1938: “I van tornar d’una manera 
violenta les males estones, les lletges, les que la feien plorar bocaterrosa, de cara contra el coixí. Mai 
no es podria esborrar el senyal de tants de petons.” (AM, pàg. 118). Poc més endavant s’ofereix també 
la idea que el primer amor és l’únic que perviu la resta de la vida, en oferir una imatge del comiat entre 
Robert i Aloma en el qual “ella va tancar els ulls amb força per poder recordar sempre més aquella 
mica de tendresa.” (AM, pàg. 118). Teresa, la protagonista de DH, com veurem en el capítol posterior, 
es resisteix a creure en la nova possibilitat d’amor que li ofereix el jove passant, constantment busca la 
comparació amb la relació creada amb el marit, sobre el qual va sentir el primer amor que li perdura al 
llarg de tota la vida. La pervivència del primer amor és una constant en les novel·les de l’època de 
maduresa de Rodoreda; Maria, un antic amor de Quimet, el marit de Natàlia a La plaça del Diamant, 
sempre és present en les paraules de l’home quan no li és grata la relació amb la seua dona; en El 
carrer de les Camèlies el record de l’Eusebi, el primer amor de Cecília Ce, sempre és latent al llarg de 
la seua vida; en Mirall Trencat, l’amor de Teresa pel Miquel Masdéu perviu en les relacions posteriors; 
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un símbol de l’amor que sent la dona pel seu estimat: “Et poso una flor dins 

de la carta. Quan la rebràs, serà pansida. Però jo t’estimo.” (Companya, 4, 

I, 10), i és que la protagonista troba amb “les flors de la Rambla” 

(Companya, 4, I, 10), una gratificació pel record de l’estimat.205 El conte 

presenta un contracte narratiu intradiegètic homodiegètic, on la veu de la 

protagonista dirigeix la progressió dels esdeveniments. S’hi intercalen en 

diverses vegades informacions procedents de les cartes que s’han creuat els 

dos enamorats. Es tracta igualment d’una narració simultània que empra el 

present per fer arribar al lector d’una manera més immediata i pròxima el 

patiment de la dona. El futur fa preveure la importància del moment 

històric que s’està vivint: “Mentre viuré no morirà en mi el record 

d’aquests dies tan obscurs” (Companya, 4, I, 10). 

 
 Posteriorment publicà el conte “Una tarda de pluja” (Companya, 

19.07.37). La narració ens ofereix els intents d’una protagonista, Ida, que 

es rebel·la davant d’una possible relació amorosa que s’insinua “una més 

en la llista llarga de noms” de les amants del seu estimat. La dona fuig i eix 

triomfant del parany que significa enamorar-se d’ell. L’argument exposat 

ens recorda, com després veurem amb més profunditat, les històries 

desenvolupades a novel·les com DH (1932) i HNF (1934), on dues dones 

es rebel·len en diversos moments cap a la relació establerta amb l’amant, 

encara que en aquests casos ells no aconseguiran totalment el seu objectiu 

d’aïllament. 

 
 El contracte narratiu establert és semblant al del conte “Els carrers 

blaus” (Companya, 1, I, 10-12), on un narrador duu el fil argumentatiu amb 
                                                                                                                                                                                   

en Quanta, quanta guerra..., Adrià viu constantment amb el record del seu primer enamorament, Eva, 
la noia del riu. 

205 Les flors s’identifiquen sovint amb l’estimat de les protagonistes de Rodoreda. Pensem, per exemple, 
en la relació establerta en Mirall trencat per Teresa Goday entre les flors blanques i la seua relació amb 
el notari Amadeu Riera, una imatge evocada en la vellesa on hi ha “flors blanques del cirerer que floria 
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un total domini de la situació. Per contra, l’acció verbal que es desenvolupa 

en la veu narrativa és simultània, ja que es tracta d’una narració en present, 

contemporània a l’acció, fet que afavoreix la naturalitat i la immediatesa de 

la història. La història també es veu sotmesa a una certa focalització 

interna, ja que les situacions descrites procedeixen també de la consciència 

de la protagonista. 

 
 “Camí de la guerra”206 (Moments, 6, II, juliol 1937, 50-51) és un relat 

de caràcter propagandístic on quatre homes van en un tren207 cap al front: 

Alexi Tolsti, rus, Matelli, italià, Juan González, espanyol i Jordi Amat, 

català. Tots quatre recorden les seues dones. Jordi Amat reviu la mort de 

Maria, la seua estimada, a partir de la qual decideix anar al front i fer 

justícia al seu assassinat. El conte té dues parts diferenciades. En el primer 

bloc assistim a la presentació dels quatre personatges per part d’un narrador 

intradiegètic heterodiegètic que no s’identifica en cap dels personatges. La 

narració es desenvolupa en formes verbals del passat, de manera que tenim 

una narració ulterior. En la segona part, el personatge de Jordi Amat pren 

força protagonista i adquireix el paper de protagonista arran del relat de la 

mort de la Maria. Estem davant d’un narrador intradiegètic homodiegètic, 

que conta la seua pròpia història. La narració esdevé simultània; el present 

substitueix l’ús anterior dels verbs pretèrits. Aquest canvi afecta fins i tot a 

la cloenda de la història, de tal manera que en la primera frase s’hi utilitza 

un verb en passat (“El vagó, amb el llum migrat que oscil·lava, estava 

                                                                                                                                                                                   
ran del balcó de la torre on es trobaven amb l’Amadeu per estimar-se amb bogeria com si el món 
s’acabés en tardes glorioses de postes vermelles i de núvols negres.” (Mirall trencat, pàg. 145). 

206 M. Campillo inclou el conte en l’antologia esmentada dins del capítol “Cap al front” (1981, I, 95-99). 
Per a l’editora la narració de Rodoreda vol manifestar amb el viatge cap al front la “única opció digna 
per damunt de les idees, dels orígens, de les circumstàncies personals.” (Campillo 1981, I, 87). 

207 Un altre conte de la mateixa època que narra també l’anada al front d’un jove i que situa l’escena en 
l’interior d’un tren és “Marxa el nen” d’Avel·lí Artís-Gener publicat l’any següent en la revista 
Catalans! (núm. 17, 30.07.38, pàg. 37-40), inclòs també en l’antologia de M. Campillo (1981, I, 89-
94). Segons l’editora dels contes, el tren simbolitza en aquests contes el trencament definitiu amb la 
realitat anterior dels soldats i representa el transport “de vides humanes tranquil·les i confiades cap al 
desordre i la mort.” (Campillo 1981, I, 87). 
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empudentit de tabac dolent i de suor.”, Moments, 6, II, 50), i en la darrera, 

un verb en present (“I el tren avança contra la nit borratxa d’estrelles.”, 

Moments, 6, II, 51). Novament veiem com l’ús del present aproxima al 

lector la dura realitat del protagonista. Aquest és un recurs conseqüència de 

la finalitat última del relat, colpir l’opinió dels destinataris hipotètics del 

text. 

 
 “En una nit obscura”208 (Revista de Catalunya, 82, 15.01.38, 69-76) 

centra el seu argument en els últims records d’un ferit de guerra en una 

cambra d’un hospital. Reviu els moments més durs de la guerra i les 

escenes més dolces amb la seua estimada Loki. Finalment mor, tot i oferir-

nos les primeres sensacions d’aquest nou estat. Cal destacar-ne la 

simbologia de l’aigua i de la nit,209 que representen els límits entre l’amor i 

la mort, i que reflecteixen l’interior del personatge. Aquesta és la gran 

novetat del conte, com bé indica M. Campillo en l’antologia dels contes de 

la guerra, “No és, per tant, el món extern el que compta [...] sinó la 

representació que d’aquesta realitat se’n fa l’individu que és capaç 

d’interioritzar-la.” (Campillo 1981, II, 225). 

 
La narració és una de les més interessants, pel que fa a les seues 

característiques literàries, de les col·laboracions periodístiques de 

l’escriptora en aquesta època. Hi ha un tractament heterogeni de la 

perspectiva literària, la qual cosa enriqueix enormement la vàlua literària 

del conte. Cal distingir els fragments construïts en primera persona, la 

major part del discurs, on el protagonista ens reporta els seus pensaments i 
                                                             
208 M. Campillo l’inclou dins del capítol “L’oasi de la fantasia” (1981, II, 227-236). Recordem que va ser 

introduït per Rodoreda dins de l’antologia Semblava de seda i altres contes (1978, 31-39). 
209 La presència de l’aigua és constant en la història, encara que el protagonista no sempre la veu “però en 

percebia la frescor, el perfum que aspirava fins a sentir-me amarat” (Revista de Catalunya, 82, 71). El 
contacte amb el riu representa la mort del protagonista, la mort i el posterior renaixement, des d’on 
recorda tot el que ha passat. No podem estar-nos d’establir els paral·lels amb dues de les darreres obres 
de l’autora: Quanta, quanta guerra... (1981) i La mort i la primavera (1986), on els dos protagonistes 
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les seues vivències. Estem davant, doncs, d’un narrador intradiegètic 

homodiegètic, protagonista de la història. L’acció verbal ens crea un relat 

simultani, on la narració en present ens ofereix el moment actual dels 

pensaments del protagonista; només una excepció, el fragment que hi ha a 

partir de la frase “Però ara jo deixava tota la guerra enrera” (Revista de 

Catalunya, 82, 70), que limita el discurs simultani anterior, on es conta 

com va conéixer la Loki. En aquest fragment intermedi (Revista de 

Catalunya, 82, 70-74) el discurs esdevé ulterior, els verbs es conjuguen en 

passat. El discurs simultani es reprén després; el protagonista ens manifesta 

el sofriment que pateix a l’hospital fins que arriba el moment final: “He 

mort en néixer el dia” (Revista de Catalunya, 82, 75). És força interessant 

aquest tancament del conte, ja que ens avança d’una manera simultània les 

actuacions d’altres personatges arran de la seua mort: “Sento l’aire que 

m’han fet en tapar-me tot amb un llençol. No he escoltat què deien els qui 

em voltaven, perquè no m’interessava.” (Revista de Catalunya, 82, 76). 

Hem d’assenyalar, per últim, un fragment petit de la pàgina 74 on 

l’escriptora redacta unes frases que recorden un missatge periodístic que 

contextualitza històricament la narració: “Malgrat la forta resistència 

enemiga hem ocupat noves posicions”. Els soldats avancen, llurs vestits 

confosos amb la terra.”. El discurs es crea a partir d’un narrador 

intradiegètic heterodiegètic que amb la tercera persona relata els principals 

esdeveniments del dia. Rodoreda efectua aquest canvi estilístic per tal 

d’inserir plenament el conte dins del moment històric i social concret en 

què està escrit. 

 
 El rerafons de la guerra també és present en “Uns quants mots a una 

rosa”210 (Meridià211, 2, I, 21.01.38, 6), el conte que publicà poc després. 

                                                                                                                                                                                   
es troben sotmesos a l’acció simbòlica de l’aigua, concretament dels rius que envolten l’espai on 
actuen. 

210 Vegeu M. Campillo, 1981, II, 213-217 i 1981, II, “Amor i revolució”, 209-224. 
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Tenim una protagonista Alba que viu amb els pares i amb el seu fill, una 

vegada que el seu company sentimental ha marxat per tal de dedicar-se a la 

revolució. Alba accepta resignadament la situació, encara que l’estima i 

“l’enyorament és com una mà estreta al voltant del coll” (Meridià, 2, I, 6). 

Una rosa que floreix a la finestra és el testimoni de les paraules de la 

protagonista. El conte està construït arran del monòleg de la protagonista. 

Un narrador diferent als personatges executa la redacció dels fets; és un 

narrador intradiegètic heterodiegètic que ofereix amb minuciositat els 

detalls de la narració. Hi ha una alteració de la forma verbal emprada per la 

veu narrativa: inicialment s’usa les formes pretèrites i tan bon punt 

apareixen els personatges, el narrador es desenvolupa a partir del present. 

El narrador pren gairebé forma de personatge, ja que les qüestions internes 

de la protagonista són pràcticament contestades per aquest. Estem ben a 

prop de l’omnisciència narrativa, pròpia d’una situació de discurs amb una 

focalització zero212. Una vegada més aquest canvi estilístic ve motiva per la 

voluntat de l’escriptora d’aproximar al públic el missatge dels personatges. 

 
 “Sònia”213 (Meridià, 8, 04.03.38) és la història d’una jove que va al 

front per tal de venjar la mort dels familiars i per tal de demostrar al seu 

estimat, Pere, que també és forta i valenta. Sònia és un personatge ben 

distint al model de dona de les anteriors narracions de l’autora, ja que 

aquesta decideix anar al front, on retrobarà el seu amat, moments abans de 

la mort. Cal destacar que el paper de la dona en el front és criticat per la 

mateixa escriptora en el parlament radiofònic que va fer en els inicis de la 

guerra civil titulat “La dona i la revolució” (Treball, 23.10.36), on hi ha 

frases com les que hem vist anteriorment sobre el paper de les dones en el 

conflicte bèl·lic: “al front, amb fusells, no!”. Hem d’entendre la difícil 
                                                                                                                                                                                   
211 Com hem vist en una nota anterior, aquesta revista s’originà a partir de la transformació de la 

publicació de política catalanista Mirador, després que la requisara el PSUC l’any 1938. 
212 Vegeu Shlomith Rimmon 1976; Sullà 1985, 170-171. 
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situació del govern de la República en el moment de publicació de “Sònia”, 

ben distint al de “La dona i la revolució”. El conte es construeix d’una 

manera semblant a l’anterior, “Uns quants mots a una rosa”. Hi ha un 

narrador intrradiegètic heterodiegètic que guia l’evolució dels 

esdeveniments i que coneix amb la major perfecció les reaccions de la 

protagonista. La narració també s’inicia amb formes verbals del passat, 

però tot seguit el present les substitueix en els fragments discursius del 

narrador. Hi ha, per tant, també una no focalització del discurs narratiu per 

tal d’oferir directament els pensaments de la protagonista. 

 
 “L’hora més silenciosa en el diari d’un soldat”214 (Meridià, 19, 

20.05.38, 5) ens situa en les narracions de l’època que intenten reflectir les 

penoses condicions de la vida al front.215 El conte de Rodoreda se centra en 

el monòleg d’un soldat que enyora fortament la seua estimada Annabel. El 

protagonista es troba indecís davant de la utilitat de la seua acció en la 

guerra: “Hi ha moments en què penso que només lluito per mi mateix, car 

darrera meu no queda cap cosa.”. La narració és un discurs establert a partir 

de les paraules d’un narrador intradiegètic homodiegètic que és el mateix 

protagonista. La redacció es fa en present, ja que pertany a l’exposició 

actual dels pensaments del personatge. 

 
 “Tres cartes”216 (Catalans!, I, 12, 10.06.38, 18-19) narra la trobada 

de dos amics a un café de reraguarda després del retorn provisional d’un 

d’aquests, l’amic X. En primer lloc, Rodoreda exposa els avantatges 

personals dels homes que van al front, “la guerra la fet valent” (Catalans!, 

I, 12, 18). Després lligen tres cartes que X. va trobar en la butxaca d’un 

soldat mort: una carta de la muller, una d’una estimada anomenada 

                                                                                                                                                                                   
213 Vegeu M. Campillo 1981, I, 179-183. 
214 Vegeu M. Campillo 1981, I, 161-163. 
215 Vegeu “La vida al front”, M. Campillo 1981, I, 125-126. 
216 Vegeu M. Campillo 1981, II, 15-21. 
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Annabel i la del fill Andreu. Amb aquesta tècnica epistolar Rodoreda 

provoca que el lector reconstruesca el perfil personal del soldat mort, de tal 

manera que els autèntics protagonistes del conte, els amics del café, queden 

en un segon plànol d’atenció. El nivell diegètic de la història és conduït per 

la veu narrativa d’un dels amics; estem, doncs, davant d’un narrador 

intradiegètic homodiegètic que reporta la informació d’una manera directa i 

natural, que reforça la versemblança dels afers narrats. Un relat com el de 

“Tres cartes” ens situa en la realitat de moltes famílies d’aquella època, 

pendents dels escrits dels homes de la família que es trobaven al front. Una 

vegada més l’ús del present com a forma general de la narració aproxima la 

història a la recepció del lector. 

 
 “Carta d’una promesa de guerra”217 (Meridià, 23, 17.06.38, 3) és la 

resposta del conte anterior “L’hora més silenciosa en el diari d’un soldat” 

(Meridià, 19, 5). Ens trobem un altre cop en una estructura semblant al text 

“Trossos de cartes” (Companya, I, 4, 10) i a Tres cartes” (Catalans!, I, 12, 

18-19), amb la qual presenta moltes semblances arran de la segona carta, 

signada també per una Annabel, on la forma epistolar facilita 

l’objectivització de realitats i de sentiments poc objectivables.218 Annabel 

escriu una carta al seu estimat, on recorda l’inici de la seua relació. 

Annabel també l’enyora. El discurs construït és força semblant a l’anterior, 

encara que aquest no pertany a la pàgina d’un diari sinó a una carta enviada 

a un destinatari conegut, la qual cosa afavoreix l’ús de senyalitzadors 

deíctics de persona. Hi ha una contraposició constant entre la primera i 

segona persona del singular que donen forma a la bidireccionalitat del 

discurs; aquest és un fragment significatiu: 
A les nits, jo, que t’estimo tant a la nit, vinc a tu. Tu no em veus, però jo sento el teu respir i els meus 
dits tot just sobre el teu cor, penso en la vida tan nostra, que ningú no ens pot prendre. Home... que no 
ho veus, que t’estimo? (Meridià, 23, 3) 

                                                             
217 Vegeu M. Campillo 1981, II, 29-32. 
218 M. Campillo 1981, II, 13. 
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Aquesta és l’última col·laboració de l’autora en els mitjans de comunicació 

d’abans de la guerra. Hi ha un parèntesi forçat per la victòria nacional en la 

guerra i la posterior fugida cap a França. L’activitat escriptora, i en concret 

la col·laboració periodística, no es reprendrà fins pràcticament l’any 

1947219. 

 

 

 

                                                             
219 Aquest és l’any en què trobem de nou algunes publicacions de l’autora en diverses revistes editades a 

l’exili: “Nou sonets” (poesia) (Revista de Catalunya, núm. 104, octubre-desembre 1947, pàg. 370), 
“Nit i boira” (conte) (La Nostra Revista, núm. 18, juny 1947) i Sonets (poesia) (La Nostra Revista, 
núm. 13, gener 1947, pàg. 396). Com assenyala Josep M. Casasús, en l’article “El primer interviu en 
l’experiència fugissera de Mercè Rodoreda com a reportera innovadora” (1994, 65), també va escriure 
en altres revistes com Antologia (1947), Occident (1949) i algunes col·laboracions en Serra d’Or. 
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1.2.3.4 Balanç 
 

 La participació de Mercè Rodoreda en els projectes periodístics 

catalans dels anys trenta és essencial per tal d’entendre la formació de 

l’autora. La seua autoformació, com en molts d’altres escriptors de l’època, 

necessitava l’emancipació i la pràctica escrita per tal de construir un estil 

propi. Com diu Mercè Ibarz, “el domini expressiu trigarà anys a arribar” 

(1991a, 41), però l’intent de domini del sentimentalisme i del personalisme, 

fa entreveure un control de l’expressió i de la creació de les marques 

estilístiques pròpies de l’escriptora madura. Al nostre parer, les 

col·laboracions periodístiques d’aquests anys tenen una gran importància 

en la creació d’un estil personal en l’escriptora. 

 
 En primer lloc, hem d’assenyalar que la dedicació periodística posà 

en contacte l’escriptora amb els cercles intel·lectuals catalans del moment, 

bé a partir del treball desplegat (entrevistes principalment), bé a través de la 

pertanyença a l’Associació de la Premsa de Barcelona. Les entrevistes de 

Clarisme possibiliten igualment el contacte amb autors significatius del 

moment cultural (Llor, Jordana, etc.). Aquest factor és força important en 

una escriptora que acaba d’iniciar la seua formació. Segons hem vist, 

Rodoreda començà a escriure en els mitjans de comunicació poc després 

d’haver publicat la seua primera novel·la, la qual cosa ens fa entendre 

almenys en la complementarietat de la seua activitat periodística i literària.  

 
 És cert que la formació derivada de l’ambient familiar és la base 

cultural de Rodoreda, però el contacte amb els cercles literats de la 

Barcelona dels anys trenta crea unes inquietuds socials, culturals i 

polítiques que acceleren aquesta formació. Rodoreda pren així consciència 

de l’impuls que cal donar a la cultura catalana després d’uns anys de 

dictadura (1923-1930) en el qual s’havien alentit alguns progressos dels 
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primers anys vint del segle. Així mateix, trobem un altre objectiu de 

l’autora en els escrits periodístics analitzats, l’assoliment de la igualtat de la 

dona a Catalunya. Aquests dos objectius, l’impuls a la cultura catalana i a 

la situació social igualitària de la dona, són l’eix de diversos articles, 

entrevistes i fins i tot de les narracions breus que hem estudiat. És 

interessant, sens dubte, veure si en les novel·les de l’època, que tot seguit 

analitzarem, són presents aquests elements. 

 
 Cal destacar, com ho ha fet la crítica adés assenyalada, la 

importància de les entrevistes fetes per Rodoreda a Clarisme (1933-1934). 

Són, al nostre entendre, una de les activitats de l’autora que més influïren 

en la creació del seu estil particular. Es tracta de textos híbrids on la 

primera part s’assembla a un article d’opinió i la segona part correspon a 

l’intercanvi d’idees amb el personatge entrevistat. La primera part és la que 

ens sembla força més suggerent ja que trasmet el pensament més directe de 

la nostra escriptora, en destacar els dubtes i les qüestions que se li 

plantegen davant dels personatges de la vida cultural que va a entrevistar. 

Com hem vist, Rodoreda se sent preocupada pel poc desenvolupament del 

gènere novel·lístic220. També es mostra sensible a la presència de dones en 

el món literari català, unes idees que es manifesten especialment en les 

entrevistes a M. Teresa Vernet i a Llucieta Canyà. És interessant observar 

que al mateix temps que demostra aquest interés, prepara almenys dos 

noves novel·les, HNF i UD, publicades totes dues l’any 1934. Les 

entrevistes de Clarisme són el laboratori en el qual exercita les seues 

provatures estilístiques per tal d’aconseguir una escriptura directa, viva, 

sense esplaiar-se en retoricismes. Una naturalitat que intenta impregnar a la 

resta de textos literaris estudiats fins ara per nosaltres; els comentaris, els 

articles i sobretot els contes de la Rodoreda dels anys trenta tenen com a 
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objectiu la versemblança, l’atracció del lector que pot no estar interessat 

per la temàtica abordada. D’aquesta manera, l’escriptora assaja ja des 

d’aquestes entrevistes la manera d’aprofundir en la consciència psicològica 

del personatge i traslladar els principals trets observats al paper d’una 

manera ordenada i suggerent. Les preguntes de Rodoreda no tracten temes 

personals relatius a les anècdotes quotidianes, sinó que són producte de 

l’observació prèvia d’aquestes personalitats i la seua significació social i 

cultural. Aquesta apreciació pot fer-nos abordar amb una altra perspectiva 

el possible tractament psicologista dels protagonistes de les novel·les que 

escrigué en aquesta època. L’escriptora adopta un cert distanciament amb 

la persona entrevistada, excusada en la diferència d’edat, la qual cosa li 

permet abordar diferents qüestions conflictives i polèmiques amb l’escut de 

la innocència. Estem, doncs, davant d’un model de llengua literària que 

sense fugir de la normativa i de la correcció propugnada pel noucentisme, 

ofereix un equilibri adequat amb el registre oral, de tal manera que es 

perfila un dels trets més caracteritzadors dels autors que hem qualificat com 

a postnoucentistes. Es concreten així els principals trets que marcaran la 

manera d’escriure de l’autora en els anys successius i que es consolidaran 

en les obres dels seixanta. 

 
 L’humor és al llarg d’aquestes col·laboracions de Clarisme una 

constant que empra l’autora en les converses amb les personalitats 

abordades. En les entrevistes l’escriptora se’ns manifesta com una 

periodista aguda que sap veure el sentit irònic de les situacions plantejades. 

Hi ha, en diversos fragments que hem assenyalat, una doble intencionalitat 

que s’ofereix al lector per tal que en traga les seues conclusions. Roser 

Porta en l’article “Mercè Rodoreda i el periodisme satíric” (1998, 52) 

afirma que “el sentit de l’humor i l’actitud lúdica i antisentimental són 
                                                                                                                                                                                   
220 Com veurem en el punt següent del nostre treball, Rodoreda entra així de ple en la polèmica que 
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alguns dels trets de la personalitat de la jove escriptora”, tot afirmant que la 

comicitat dels textos de Rodoreda a Clarisme obeeixen a les influències de 

l’avantguardisme221 (grup de Sabadell)222 i del periodisme satíric, que 

presentava una gran vitalitat a l’època. Hem de recordar, segons ens 

anuncia Roser Porta (1998, 52), que la mateixa Rodoreda col·laborava en la 

redacció de la secció “Anti-Be. El Be Negre potes enlaire” signada pel 

pseudònim Hari-Hara, que creà una interessant dialèctica amb el setmanari 

satíric El Be Negre.223 L’humor que serà present en diverses escenes de les 

novel·les d’aquesta època, segons analitzarem en els capítols posteriors, és 

un resultat dels assajos periodístics de Rodoreda que vol fer atractius i 

interessants els textos que escriu. Aquest recurs possibilitarà així 

l’aproximació del discurs escrit a la seua recepció, de tal manera que serà 

un factor decisiu en la minva de la distància entre el discurs i la història 

principal de la narració. 

 
 Un altre aspecte a comentar és l’heterogeneïtat del treball exercit per 

Rodoreda en els mitjans de comunicació de l’època. Els seus escrits són 

ben diversos: articles d’opinió, entrevistes, cròniques de festes i de viatge, 

contes infantils, contes, etc. L’autora sembla voler practicar en totes les 

tipologies periodístiques per tal de fer diverses provatures d’escriptura.224 

Sí és cert que es dirigeix a un mateix lector, militant en les qüestions de 

redreçament nacional i no especialitzat, que li abelleix llegir textos àgils i 

suggerents. No obstant, hi ha una certa politització dels escrits de 

                                                                                                                                                                                   
generà el noucentisme, en l’àmbit cultural català, envers el gènere novel·lístic. 

221 Cal matisar la relació directa establerta entre el grup de Sabadell i l’avantguardisme. Així J. M. 
Balaguer entén que, malgrat basar-se originàriament aquests autors en els moviments d’avantguardes, 
“es convertiran, a través dels seus atacs, en un dels exponents de la crisi de determinats ideals utopistes 
d’aquests moviments” (Balaguer 1996, 69), de tal manera que finalment “representaran, des d’unes 
posicions de plena modernitat, una actitud clarament antiavantguardista.” (Balaguer 1996, 69). 

222 Consulteu Mireia Freixa 1997, 176-177. 
223 Segons R. Porta (1998, 53-54) aquest enfrontament obert entre les dues revistes fou un dels principals 

factors que motivà la fi de Clarisme. 
224 D’una manera semblant hem d’interpretar la variació estilística present en les quatre primeres novel·les 

de Rodoreda, producte igualment de les provatures estructurals de l’autora. 
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Rodoreda, especialment en els darrers anys, ja amb la guerra civil. És obvi 

que els escriptors de l’època prenen part de la defensa cívica del model 

social i polític amb què creuen, la República. En aquesta línia hem 

d’interpretar especialment els discursos radiofònics, publicats a Treball, i 

les col·laboracions de la revista Companya, entre altres. 

 
 Finalment, hem de ressaltar que els mitjans de comunicació de 

l’època possibiliten que la Rodoreda escriptora publique els seus primers 

contes de ficció. Pel que fa als contes infantils és un gènere al qual 

Rodoreda no s’hi tornarà a dedicar. En aquestes narracions, l’autora 

preconitza el respecte i la potenciació de les llibertats individuals. Els nens 

i les nenes protagonistes de les històries mostren un sentiment cívic 

admirable, són plenament conscients de la importància de la convivència en 

la societat. Altres virtuts que s’enalteixen són la col·laboració entre les 

persones, la defensa de la lluita contra el mal i els avantatges de l’amistat, 

uns ideals ben solidaris i propis del model progressista del mitjà de 

comunicació on es publiquen, el periòdic La Publicitat, dirigit des d’Acció 

Catalana225. Rodoreda assaja en aquests textos infantils un estil directe, 

farcit de formes col·loquials (repeticions, onomatopeies, senyalitzacions 

deíctiques, elementes entonacionals i paralingüístics, elements 

d’interrupció del discurs, etc.), que aconsegueixen un discurs adequat al 

registre literari, sense cap interferència per a la recepció del missatge. A 

l’igual que a les entrevistes de Clarisme, els contes infantils reflecteixen un 

model de llengua àgil procedent de la quotidianitat al qual l’escriptora 

afegeix l’elaboració personal per tal que s’adequen al registre i al gènere en 

què s’hi inclouen. 

 

                                                             
225Com hem assenyalat adés, en l’entrevista a Agustí Esclasans feta a Clarisme, es comenta la campanya 

de suport que la revista La Publicitat fa a la Coalició d’Esquerres Catalanes que es presentava a les 
eleccions. 
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 No obstant això, els contes publicats en els mitjans de comunicació 

de l’època, La Revista, Companya, Moments, Revista de Catalunya i 

Meridià, són les peces de major vàlua estilística de l’autora. És interessant 

observar que la major part d’aquestes narracions es localitza en el període 

existent entre la publicació de la quarta novel·la, objecte del nostre estudi, 

CM, i la d’AM. Potser obeeixen a una dedicació menor de l’autora a la 

literatura, arran de l’esclat de la guerra civil, la qual cosa li impedeix 

enllestir peces de major llargària com les fetes en els anys anteriors. És cert 

que responen en algunes ocasions, especialment en els dos últims publicats, 

a un interés programàtic, en relació a l’ideari de la guerra contra la 

insurrecció del bàndol nacional. Amb tot, el resultat és un conjunt de textos 

que caracteritzen els primers inicis literaris de l’escriptora i que 

signifiquen, en certa manera, una base per a l’experimentació estilística que 

desenvolupa amb major extensió en les novel·les de l’època.226 Són un 

referent complementari a l’estudi de les novel·les de preguerra. 

 
 Els contes presenten dos temes constants: la decisió dels joves de 

marxar al front i les conseqüències que se’n deriven en la relació amb 

l’amada. Aquest és, per exemple, el centre d’atenció de contes com “Camí 

de la guerra”. Ací rau el rerafons dogmàtic dels contes, malgrat tot, l’amor i 

la guerra no són incompatibles; així ho llegim en el fragment adés esmentat 

de “Carta d’una promesa de guerra”, la contestació resignada d’Annabel al 

seu promés que es troba al front. Aquesta relació s’altera en “Sònia”, una 

jove que decideix anar a la guerra per venjar les morts familiars i per 

demostrar al seu estimat que n’és digna. 

 
 Un altre tema tractat d’una manera més secundària és la relació entre 

la infantesa i el sentiment de la felicitat. La transició al món dels adults és 

un món conflictiu per als protagonistes dels contes. Així, la protagonista 
                                                             
226 Consulteu X. Pericay i F. Toutain (1996, 224). 
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d’“Uns quants mots a una rosa”, en parlar del seu infant, diu “quant tindrà 

dents, serà més bufó!... però es farà gran, i serà home.”. Igualment en 

“L’hora més silenciosa en el diari d’un soldat” també s’afirma que “és 

tristament lluny la meva joventut, que ha colgat els meus somnis.”. Ser 

adult significa formar part plenament de la societat i assumir les 

responsabilitats que se’n deriven. D’igual manera podrem observar aquest 

enyorament de l’època primera de la vida en les quatre novel·les de l’autora 

que hem estudiat. La infantesa, descrita idíl·licament en els contes infantils 

de La Publicitat, queda ben lluny d’aquests protagonistes adults.  

 
 Arran d’aquestes observacions podem afirmar que, en general, 

trobem en aquests contes227 indicis de la recerca de la pròpia identitat que 

fa Rodoreda com a escriptora. S’insinuen així diversos tòpics literaris que 

intentarem localitzar en l’estudi de les novel·les d’aquesta època. 

Apareixen, per tant, tractats els temes de la felicitat de la infantesa, el 

desordre que significa l’adulteri per a la relació estable (“Una tarda de 

pluja” i “Una nit...”) i les conseqüències negatives del descobriment dels 

secrets228. 

 
 Pel que fa a la perspectiva emprada en aquests contes, el contracte 

narratiu més habitual és l’intradiegètic heterodiegètic, on un narrador 

extern a la història construeix el discurs a partir de la descripció minuciosa 

dels sentiments i de les idees dels personatges. Hi ha, per tant, una certa 

tendència a la no focalització, ja que totes les informacions es coneixen a 

partir de l’omnisciència del narrador, que s’endinsa en la consciència dels 

personatges. Aquest contracte narratiu es desenvolupa en narracions 

normalment ulteriors, descripcions d’un temps passat amb formes verbals 
                                                             
227Algunes de les característiques que ara apuntem són presents també en les altres col·laboracions 

periodístiques analitzades, com les entrevistes i els articles d’opinió. 
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del passat, amb una alternança entre les formes del perfet i de l’imperfet 

segons es tracte de fragments més narratius (perfet) o més descriptius 

(imperfet). Amb tot, hi ha fragments, especialment a partir de l’aparició 

dels personatges, en què el narrador usa el present per a reportar els 

esdeveniments (narració simultània). Aquesta vacil·lació denota, al nostre 

entendre, els dubtes estilísics de l’autora, que utilitza aquestes narracions 

com a base de les seues provatures en el món de l’escriptura. 

 Hi ha també un ús del narrador intradiegètic homodiegètic, això és, 

la utilització d’un personatge de la història, normalment el protagonista, en 

la creació de la perspectiva narrativa. En contes com “En una nit obscura” 

tenim una narració feta a partir dels records i dels sentiments del 

protagonista. Aquest conte és una narració simultània en la major part, ja 

que la forma verbal emprada en el desenvolupament del text és el present. 

La decisió de rescatar aquest text en l’antologia Semblava de seda i altres 

contes de l’any 1978 pot ser una prova que demostre la preferència de 

l’autora per aquesta manera d’escriure: un llenguatge àgil, directe i 

intimista, que ofereix la nuesa dels pensaments interns del personatge, que 

és ell mateix qui reporta la informació més destacada. És interessant 

observar en l’estudi posterior de les quatre novel·les quina és la perspectiva 

literària emprada en cada text, per veure la possible relació amb les 

narracions breus publicades en la mateixa època. Les novel·les de l’època 

s’enquadren, doncs, en un moment d’experimentació estilística de l’autora, 

que troba en les col·laboracions periodístiques (entrevistes, ressenyes, 

articles) i en les narracions breus (contes, narracions infantils) una bona 

manera de dur a la pràctica tots els recursos literaris que aprén, per tal de 

construir una veu narrativa personal, la consecució de la qual serà en aquest 

                                                                                                                                                                                   
228En un dels contes on apareix millor tractat aquest tòpic és en “Una nit...”, on observem el trauma que 

significa per al protagonista el coneixement d’un amant de la seua mare. Aquestes són les seues 
paraules una vegada ho ha descobert: “Avui la revelació ha estat cruel” (“Una nit...”, Clarisme, 11, 2). 
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període el premi Crexells atorgat per Aloma, l’única novel·la que Rodoreda 

reedità. 
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