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Carme Arnau és filòloga estudiosa de l’obra de Mercè Rodoreda

Tot un homenatge
A S S A I G

J O A N T R I A D Ú

Carme Arnau, Una lectura de ‘Mirall
trencat’ de Mercè Rodoreda. Col·lecció
Biblioteca Literària, Monografies. Proa.

Barcelona, 2000.

C
arme Arnau afegeix ara als
seus llibres anteriors sobre
Mercè Rodoreda aquest as-
saig breu, aquesta “lectura”
com ella l’anomena, sobre

Mirall trencat. L’estudi se centra en una
interpretació doble: com a novel·la
que reflecteix la vida interior dels
personatges i com a novel·la anome-
nada gòtica. Des de la seva perspectiva,
Carme Arnau s’enfronta en les millors
condicions amb la complexitat del
tema. Des del 1979 (per tant, en vida
de l’autora), en què va publicar Intro-
ducció a la narrativa de Mercè Rodoreda. El
mite de la infantesa, Carme Arnau, a
més d’estudiar la novel·la en general i
en particular una època de la novel·la
catalana (Llor, Juan Arbó, C. Soldevila
i Trabal), ha publicat una biografia
breu, molt serena, de Mercè Rodoreda
(de fet, dues o en dues
versions de divulgaci-
ó), el llibre Miralls mà-
gics, premi Josep Vall-
verdú d’assaig, i ha
tingut cura d’edicions
crítiques rodoredia-
nes, com ara la de La
mort i la primavera i la
del llibre Un cafè i al-
tres narracions, totes
dues per encàrrec de
la Fundació Mercè
Rodoreda (Institut
d’Estudis Catalans).
Seves són, també, la
intencionada antolo-
gia de contes Una
campana de vidre i l’e-
dició de la novel·la in-
èdita i inacabada Isa-
bel i Maria, la qual té
similituds evidents
amb Mirall trencat.

Incorregible, amb
Una lectura de ‘Mirall
trencat’, Carme Arnau
insisteix a furgar en la
natura complexa i fins a un cert punt
misteriosa de la novel·la gran de Mercè
Rodoreda. La preparació de diverses
conferències sobre l’obra, una d’elles
al Centre d’Estudis Catalans de la
Sorbona, l’han portat a remarcar as-
pectes de Mirall trencat que no havia
destacat abans i, juntament amb l’ex-
periència, la voluntat de sistematitzar
una nova anàlisi ha esdevingut la raó
de ser d’aquest llibre; un assaig o bé
diversos assajos encadenats amb no-
ves perspectives que aprofundeixen i
enriqueixen el coneixement de la no-
vel·la i, per ella, de tota la producció
narrativa de Mercè Rodoreda.

ELS PREMIS I MERCÈ RODOREDA
D’antuvi Carme Arnau recorda que els
problemes amb els premis “sembla
que persegueixen Mercè Rodoreda”,
és a dir, que la “carbassejaren”, com
deia ella, diverses vegades. Però ella,
igualment incorregible, carregada de
raó, no cedia gens ni mica i més aviat
ho posava tot cada vegada més difícil.
En nota al peu (p. 12) Arnau dóna la

llista del jurat del premi que portava
el nom d’Inmortal Ciudad de Gerona
que en la seva vuitena edició, a la qual,
incomprensiblement, no sé si amb el
més desesperat optimisme, fou pre-
sentada la novel·la, deixà enrere Mirall
trencat, que no arribà ni a finalista, i
preferí la lluna irrompible d’un ar-
mari mirall. Alguns jurats, alguns
crítics, un cert nombre d’afeccionats a
la lectura de novel·les per distreure’s,
algunes persones alienes al fet literari
però desitjoses, per patriotisme de te-
nir novel·les i no només poetes, etcètera,
no van acceptar ni van entendre du-
rant una pila d’anys el joc que portava
la Rodoreda, el qual està contingut en
unes paraules seves que cita al lloc
exacte Carme Arnau, d’una carta del
1961 adreçada de Ginebra a Joan Sa-
les, on diu que té la voluntat de dir les
coses “de la manera més pura i ines-
perada”. És clar que això vol dir acos-
tar-se al domini poètic. Per aquest ca-
mí, les categories que irrompen en la
novel·la canvien, es desequilibren
profundament, sempre a favor de la
versió profunda dels fets i de la vida.
De cap a cap, el llibre de Carme Arnau
(que, per cert, es llegeix d’una alena-

da, cosa que no passa sovint amb
l’assaig) aporta sèries encadenades de
raons i de citacions documentades
que donen accés a la lectura més gra-
tificant d’aquesta singular creació li-
terària.

Sovint he dit, i ho sostinc, que La
plaça del Diamant és una novel·la inspi-
rada i Mirall trencat és una novel·la
construïda. Sembla que viu un mo-
ment en què l’escriptor vol fer una
obra narrativa que certifiqui la seva
capacitat de domini de la seva obra i
alhora estableixi un cert tipus de
complicitat amb el lector. Ho féu Tra-
bal amb Vals, Pere Calders amb L’ombra
de l’atzavara i, amb més gosadia, M.
Rodoreda amb Mirall trencat. És la go-
sadia d’una dona, d’una escripto-
ra-dona, tot nervi i sofriment, amb un
do de l’estil de llengua que ve en línia
de Verdaguer i Carner, i amb un món
propi al qual no va renunciar mai per
res ni per ningú. Si ella va dir que als
matins escrivia La plaça del Diamant i a
la tarda Mirall trencat ens l’hem de
creure, però és normalment increïble.

Van ser, però, les primeres seixanta
pàgines i encara sense el nom defini-
tiu. Carme Arnau fa remarcar que la
temporalitat –essent el pas del temps
un dels grans encerts de la novel·la– és
presentada generalment des de la
perspectiva dels personatges (p. 59), fet
que diferencia Mirall trencat del tipus de
novel·la amb narrador omniscient ca-
racterístic del segle XIX, i la fa plena-
ment moderna (p. 27). En la seva anà-
lisi gairebé exhaustiva de diversos as-
pectes de l’obra –la tristesa i l’angoixa;
el record, el secret i el foc; mort i mite;
novel·la realista i novel·la gòtica–, Car-
me Arnau posa en relleu des de diver-
sos angles la modernitat de la novel·la.

CREATIVITAT DE PRIMERA MÀ
És evident que per a la novel·la cata-
lana l’obra de Rodoreda comporta la
recuperació de temps perduts i l’en-
trada de forces creatives de primera
mà, potser inimitables. Carme Arnau
assenyala, per exemple, la presència
significativa d’elements que poden
procedir de Gaston Bachelard i precisa
més les relacions amb el món novel-
lístic de Virginia Woolf. Jo gosaria
suggerir encara, per a un eventual es-

tudi, la possibilitat d’una relació amb
Henry James, per la novel·leta gòtica
sobre els infants posseïts pel mal i en
un jardí també mortal, com el de Mi-
rall trencat.

Quan va aparèixer la novel·la, vaig
escriure, allà on vaig poder (Quadern
d’orientació familiar), que amb la nova
novel·la de Mercè Rodoreda ens tro-
bàvem amb un esdeveniment literari
de primer ordre i assenyalava que la
que anomenava “aquesta gran i am-
biciosa novel·la” portava un pròleg
interessantíssim de l’autora. La pri-
mera edició havia sortit al carrer ja
entrat l’any 1975. Celebro que força
més d’un quart de segle més tard, o
sigui ara, amb Una lectura de ‘Mirall
trencat’ Carme Arnau hagi obert noves
perspectives per al coneixement de la
novel·la i hi hagi aprofundit, supe-
rant-se ella mateixa. No haig d’amagar
que em satisfà, també, que així hagi
contribuït, en certa manera, a confir-
mar les meves primiceres i apressades
prediccions. Tot un homenatge,
doncs, a Mercè Rodoreda.
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Catolicisme
i literatura

JOSEP MANUEL SAN ABDON

Carles Lluch, La novel·la catòlica a Catalunya.
Editorial Cruïlla. Barcelona, 2000.

L’
estudi que dóna lloc a aquest
llibre, amb el qual el professor
Carles Lluch va guanyar el pre-
mi Joan Maragall l’any 1998,
neix quan, a l’estudiar un grup

de novel·les escrites als anys cinquanta i
seixanta per autors com ara Joan Sales,
Xavier Benguerel i Blai Bonet que s’agrupen
sota el terme de novel·la catòlica, s’adona que
no existeix un corpus teòric en aquest sentit,
segurament per les circumstàncies políti-
ques que es viuen en aquell moment a Ca-
talunya, corpus que sí que es troba els anys
vint i trenta, encara que paradoxalment no
cristal·litza en resultats literaris concrets.

És a partir d’aquest fet que Carles Lluch
es proposa estudiar els plantejaments teò-
rics elaborats a Catalunya abans de la
guerra a l’entorn de les relacions entre no-
vel·la i catolicisme. L’estudi abraça de l’any
1925 al 1936, moment en què alguns sec-
tors de la cultura catalana manifesten un
interès creixent per les relacions entre li-
teratura i catolicisme. Les raons per les
quals s’estudia aquest període és perquè
l’any 1925 marca la desfeta del noucentis-
me i és també l’any en què Carles Riba
pronuncia la famosa conferència Una gene-
ració sense novel·la i neixen revistes com ara
La Paraula Cristiana i Criterion, i l’any 1936
comença la Guerra Civil i, per tant, el debat
queda interromput.

En la primera part del llibre se’ns parla
de l’actuació dels grups culturals catòlics,
els quals mostraven el seu interès cap a la
literatura per dues raons: per la recerca de
més presència social del catolicisme en un
temps cada vegada més laic i per l’emulació
de França, que aquells anys vivia una flori-
da literària catòlica. Es veia la cultura com
a instrument de difusió pública de la ideo-
logia catòlica. El crític Manuel de Montoliu,
per exemple, resumia els deures de l’es-
criptor catòlic en un mot: apostolat, i servia
d’estímul el prestigi intel·lectual d’alguns
polemistes catòlics europeus com ara G.K.
Chesterton, Léon Bloy i Giovanni Papini,
que adoptaven un punt de vista irrenunci-
ablement catòlic en l’actuació pública.

En la segona part del llibre s’estudien els
plantejaments i propostes que hi ha sobre
la novel·la catòlica, i que es poden resumir
en dos corrents d’opinió. La primera pro-
pugna que la novel·la catòlica ha de tenir
una finalitat moral i que l’art s’havia de
supeditar a la moral; és la tesi que mante-
nen els crítics Josep M. Junoy i Manuel de
Montoliu; però per aquest camí s’arriba
només a un atzucac, a una mena de novel·la
blanca sense cap interès. El segon planteja-
ment és defensat per crítics com ara Josep
F. Ràfols i Domènec Guansé. Segons ells
l’important de la novel·la és que sigui digna
artísticament parlant, si és que vol tenir un
lloc propi per actuar en el panorama lite-
rari català, i afirmen que serà catòlica tota
aquella novel·la que desvetlli en el lector un
horror o repugnància en el pecat. I es pre-
nen com a models a seguir un seguit d’au-
tors europeus d’aquells anys: Francis Jam-
mes, François Mauriac, Maurice Baring i
Georges Bernanos.

El llibre de Carles Lluch és un interessant
estudi, molt ben documentat sobre les
preocupacions dels catòlics dels anys vint i
trenta, i que serveix per conèixer millor el
rerefons cultural, ideològic i religiós que
vivia la societat catalana d’aquells anys.


