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A Vilassar de Mar em deixen anar la paraula androna. Els vilassarencs
anomenen andrones (o andronetes) els carrerons estrets que separen al-
gunes propietats. Concretament, les cases que tenen hort, eixida i barri,
en el benentès que al Maresme un barri no és un veïnat sinó una porta
exterior. Al DIEC descobreixo que, a banda d’aquests “passos públics
d’amplària molt reduïda entre dues parets contigües”, les andrones tam-
bé tenen una aplicació arquitectònica: “Edícula que s’aixeca en una teula-
da, amb una portella, per a permetre de pujar-hi a netejar-la i adobar-la”.
Una edícula, o edicle, és una construcció de petites dimensions, com un
quiosc. És a dir, els dos sentits de l’androna tenen una cosa en comú: la
mida. En realitat, tot i l’estretor, en tots dos casos permeten el pas d’un
home. I andro-, en grec, designa el gènere masculí. L’home. O la dona,
perquè és clar que l’androna és mot de gènere femení. És a dir, que tant
els carrerons de Vilassar com les construccions d’algunes teulades seran
tan estrets com vulguin, però també han de ser prou amples perquè hi
passi un home sense problemes. O una dona, és clar. A última hora, un
androgin és un ésser hermafrodita. ❋
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a Fundació La Mirada de Saba-
dell acaba de publicar un aplec
de les cartes que Armand
Obiols, establert a Viena des-

prés de moltes vicissituds d’exili, va
enviar a Mercè Rodoreda, que vivia a
Ginebra, entre 1941 i 1971, any de la
mort d’ell. El llibre es titula Cartes a
Mercè Rodoreda i ha anat a cura de
Maria Saludes i Amat, amb transcrip-
ció i notes de Jordi Puig Panella.

Les primeres cartes d’Obiols són
dramàtiques. Les incomoditats de
l’exili, les feines d’escarràs... “Estima-
da Mercè”, “m’agradaria abraçar-te”,
“la feina d’aquí és dura”, “t’enyoro
molt, Joan”. L’escriptor Armand
Obiols es deia de debò Joan Prat, i
amb un “Joan” signava les cartes.

El volum cobra un interès positiu
en les setze cartes, ja conegudes, que
fan referència a La plaça del Dia-
mant o més ben dit a Colometa, que
és el títol primigeni de la novel·la que
va fer cèlebre la seva autora. Obiols ha
trobat feina estable a Viena, Mercè
Rodoreda li envia els capítols del lli-
bre i ell, un a un, li va suggerint can-
vis, afegits i supressions si no és que li
“ordena” fer aquests canvis, afegits i
supressions. Armand Obiols no ho sa-
bem, però Joan Prat havia de ser un
home geniüt i autoritari. En aquest
moment s’han acabat els “estimada” i
els “t’enyoro”. La Mercè passa a ser

L
“Ninons”, com ell afectuosament
l’anomenava, però les cartes acaben
amb un brusc “Una bona abraçada”, i
res més.

És convenient en aquest punt de
l’epistolari agafar la versió definitiva
de La plaça del Diamant i veure si
Mercè Rodoreda va fer cas o no a
Obiols. Li va fer un cas gairebé abso-
lut i cec, diguem-ho aviat. Les parau-
les, expressions i paràgrafs sencers
que ell li suggereix o “ordena” supri-
mir no figuren enlloc; els canvis ver-
bals que ell apunta fer són canviats;
les repeticions que observa són elimi-
nades, els afegitons, incorporats. No-
més molt de tant en tant Rodoreda
“desobeeix”. Poca cosa. Assistim a
l’elaboració de La plaça del Diamant,
al seu work in progress, que es diu
ara, no a través de la seva autora sinó
a través d’un tercer. Jo m’ho he pas-
sat de primera donant cap als dos lli-
bres, el d’Obiols, i el de la Rodoreda,
fins que ha arribat un punt que he
tornat a llegir de nou i sencera la no-
vel·la, que tenia una mica oblidada.

Mercè Rodoreda va presentar Co-
lometa al Premi Sant Jordi del 1960 i
no va passar. Obiols, que la considera
una obra mestra, s’enrabia. No conei-
xem el grau de ràbia de l’autora per-
què la correspondència, ja ho diem, és
de mitja galta, però sabem per ell que
fa gestions prop del jurat per explicar-

se el veredicte. El jurat, “compost per
sis o set imbècils”, segons un irascible
Obiols, queda molt mal parat. Només
se’n salva Joan Fuster, que va defen-
sar l’obra, sense èxit.

Joan Sales, un altre Joan, accepta
entusiàsticament publicar l’obra a
l’editorial que dirigia, i Colometa pas-
sa a ser La plaça del Diamant. Obiols
no s’hi oposa. Obiols segueix escri-
vint-se amb la Rodoreda, Obiols li re-
clama altres llibres seus per anar-los
corregint, però tot i que ella li envia
proves de La mort i la primavera,
que restarà inacabada, a partir
d’aquest moment la Rodoreda ha cai-
gut en l’òrbita de Sales, que serà qui
farà una feina semblant a la d’Obiols
amb Mirall trencat i altres llibres. Pe-
rò aquesta és una altra història que
hem d’anar a trobar en la correspon-
dència, molt copiosa, entre Sales i Ro-
doreda que fa un parell d’anys va pu-
blicar la néta d’ell, Maria Bohigas. Un
altre work in progress de gran valor i
un altre xoc de personalitats fortíssi-
mes (al llibre de Sales hi ha les cartes
d’ella. Dona de ferro).

La plaça del Diamant porta una
dedicatòria: “A J.P.” És clar. Ja vol-
drien molts escriptors tenir “editors”
en el sentit anglosaxó  de la paraula,
amb tanta categoria i exigència. Ja
voldríem els lectors que els tinguessin
abans de publicar segons què. ❋
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queda oberta una altra pregunta. Si tot aquest
engranatge està avalat per una documentació
consistent, sense escletxes, que proporciona co-
neixements concrets, molt millor. Però Follett
també sap que el ritme narratiu no pot ser pla,
sempre d’igual intensitat, sinó que ha de passar
per diverses modulacions dramàtiques, amb es-
cenes molt visuals, gairebé cinematogràfiques,
l’acció abundant i els diàlegs curts i directes.

L’autor d’Els pilars de la terra arriba a pres-
criure entre 50 i 100 escenes dramàtiques dins
de l’entramat. Si aquesta és la recepta, puc asse-
gurar que Les bodes del diable compleix amb es-

creix les condicions per convertir-se en un best
seller, un d’aquests llibres a l’abast de qualsevol
devot de les aventures emocionants, amb reno-
vades sorpreses. Una prosa gens carregada, sen-
se descripcions tedioses, delata l’astúcia d’un
narrador amb moltes hores de vol. Algú amb
més de tres dècades donant ales a una fèrtil ima-
ginació, i que ara ha decidit apostar per l’aventu-
ra sense embuts.

Només és de lamentar que, per fer aquest vi-
ratge narratiu, l’autor hagi tingut la temptació
d’emparar-se en un pseudònim. Com si la seva
copiosa obra anterior, etiquetada de realisme
màgic, s’hagués convertit en un destorb per con-
quistar mercat. Una prova més de la salut atroti-
nada que continua tenint la recepció lectora i
crítica de la literatura en català. ❋

L’abús de la història
ajuda a conèixer
millor el passat?


