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Mercè Rodoreda en la inauguració d’una placa commemorativa

I D È N T I C S O V A R I S

Sobre ‘Salvad a Rodoreda
de las feministas’

M A R I A A B E L L À

La crítica de
vegades és tan
seriosa i eixuta
que avorreix

D
e la mateixa mane-
ra que hi ha críti-
ques serioses i
d’altres que fan
plorar; hi ha també

allò que es podria anomenar
les crítiques còmiques, és a dir
aquelles que et fan riure.
Aquest és el cas de l’article de
Jordi Galves aparegut a La
Vanguardia el 13-11-2002, el tí-
tol hilarant del qual, Salvad a
Rodoreda de las feministas, fa re-
cordar pel·lícules com ara Sal-
vad a Willie, Salvad a los niños,
Salvad al Tigre. Però el títol és
només la introducció d’una
sèrie de gags ben administrats
i excel·lentment construïts.
L’excusa de què es val per a tal
fi, és una assaig entorn del te-
atre de la Rodoreda, escrit per
Francesc Massip i Montserrat
Palau. Semblaria que volgués
parlar de l’excusa, o sigui de
l’assaig, però ben aviat el lector
s’adona que no, que allò de què
vol parlar és del feminisme.
L’ardit és intel·ligent: Galves fa
una guerxinada al lector, per
distreure’l del seu objectiu
principal, o sigui, li fa fer una
marrada en el camí. Perquè a
Galves l’únic que sembla im-
portar-li és demostrar que Ro-
doreda no era feminista.

Bé, tot comença amb l’afir-
mació insòlita que l’obra en
conjunt de Rodoreda “és gran
literatura, feta per una dona
excepcionalment dotada però
això no és el mateix que lite-
ratura feminista”. L’expressió
dona dotada és la que dóna el
gir metaforicocòmic, clavat en
l’adjectivació grandiloqüent
excepcionalment, és a dir, com a
excepció.

Fer literatura dotada com a
dona, però, no és el mateix
que fer literatura feminista.
Grandiós! El somriure comen-

ça a insinuar-se. La citació de
la mateixa Rodoreda que se-
gueix l’afirmació jocosa de
Galves és per morir-se de riu-
re. És com si Espriu digués:
“L’home en política, en arts,
en lletres? Sí... Ja fa bonic...
Però... Què voleu que us digui,
no gaire. Crec que és millor
saber fer mobles, posar cano-
nades, adobar endolls que no
saber escriure. Crec que té més
talent qui ambiciona ser l’ho-
me de casa seva, en el bon
sentit de la paraula, que no el

que fa la pallanga pel carrer”.
I quin sentit tindria, vist l’es-
tat actual de la qüestió?!

La sèrie d’afirmacions que
continuen vénen totes empa-

rades per veus solvents. La
primera, d’Empar Moliner, a
qui compara a una excavadora
amb el terme demolidora, i de
qui recorda la seva genial frase
que “afirmar que la literatura
feminista és cursi és incórrer
en greu pleonasme”. No em
digueu que no és una frase
cursi i d’allò més masculina,
la de la Moliner! Quina mane-
ra intel·ligent per part de Mo-
liner de dir el que diria un
home, però en boca d’una do-
na... La segona cita és (no pas

de Susan Falludi), de Camille
Plagia de qui cita el terme es-
talinisme feminista, frase que
usa per concloure, amb la lò-
gica del discurs, un nou parà-
graf que afirma que Rodoreda
no és feminista perquè no té
esperança ni fe en una socie-
tat futura igualitària i feliç;
conclusió que dóna esperança
en el feminisme: esperança
còmica, entenguem-nos.

Despres d’un curt paràgraf
en què Galves fa veure que
analitza l’assaig de Massip i
Palau, arriba el clímax, la
conclusió: una reivindicació
en clau de comèdia en què
desmarca Rodoreda del femi-
nisme, ja que si bé els perso-
natges masculins són tots ne-
gatius i els femenins són vícti-
mes, els personatges femenins
no són per això resistents fe-
ministes. “És clar –pensa el
lector–. Si ho fossin, potser no
serien víctimes”.

No puc més que felicitar un
article així. La crítica de vega-
des és tan seriosa i eixuta que
avorreix. És evident que la
Rodoreda no és feminista. És
una època difusa de sufragis-
mes, de burgeses, de sindica-
listes d’esquerra... És també
evident que la Rodoreda tria
no triar, i potser en aquest no
mullar-se la Rodoreda aconse-
gueix ser escoltada (com a no
sospitosa de) pels qui mana-
ven en el seu temps... També
és cert que l’ús que els altres
fan dels autors (vegeu Carner,
Ferrater, etc.) té poc a veure
amb els mateixos autors i les
seves obres. És veritat que els
autors mereixen respecte, ai-
xò sí, mai manipulació inte-
ressada. I la manipulació té
moltes cares, de vegades fe-
ministes i de vegades antife-
ministes.

P A R L E M - N E

Club 10
J O A N S O L À

F
a quinze dies el De-
partament de Filolo-
gia Catalana de la UB
va celebrar el desè
CLUB (“col·loqui lin-

güístic de la UB”) anual, fita
que cal aplaudir perquè re-
presenta un esforç lloable per
cohesionar les il·lusions i les
investigacions dels professors:
sense estímuls, molt poqueta
gent tiraria endavant. Per
molts anys, amics, col·legues. I
enguany els organitzadors
van convocar-hi una nòmina
de luxe. Joan Veny, el patriar-
ca de la dialectologia, sempre
carregat de notícies petites
que, a poc a poc, han esdevin-
gut una esplendorosa munta-
nya, va parlar de la contribu-

ció de la gramàtica a la dia-
lectologia, adduint obres de
Bofarull i Blanch i de Rovira i
Virgili. Amadeu Viana, un al-
tre home que coneix de cap a
cap les matèries que investiga,
va posar en relleu la contri-
bució de la sociolingüística a
la gramàtica, bo i recordant la
relació entre Martinet, Wein-
reich i Labov i la llarga con-
tribució de Halliday i de Fish-
man, i subratllant el canvi de
perspectiva que representa la
gramàtica de la conversa. Les
tres joies recents de la gramà-
tica romànica (Grande gram-
matica italiana di consultazione,
Gramática Descriptiva de la Len-
gua Española i Gramàtica del ca-
talà contemporani) van ser ob-

jecte d’una apassionant taula
rodona.

Com que l’espai no dóna
per més, focalitzaré unes al-
tres dues aportacions, tan o
més enlluernadores que les
anteriors. Jordi Ginebra, la
punta de l’iceberg d’un equip
tenaç de la Universitat Rovira
i Virgili, va fer un documen-
tadíssim estat de la qüestió de
les anomenades concurrències,
un fenomen descobert pel
britànic Firth el 1951: ell en
deia collocation; l’adaptació ca-
talana del terme és prou bona
i caldria que es consolidés. El
fenomen avui engresca tot-
hom: en vam parlar aquí ma-
teix llargament encara no fa
un any. Recordem-ho, ja amb
exemples de Ginebra. ¿Què
diem: “El conegut especialista
ha {fet / llegit / presentat / pro-
nunciat / executat / perpetrat / co-
mès / donat} una ponència a
l’Aula Magna”? La tria entre
aquestes opcions sembla que
és cosa entre semàntica, social
i pragmàtica: molt sovint es

tracta de formulismes rutinit-
zats per l’ús. Hi recorrem a ca-
da moment, per exemple en la
redacció d’una acta (“El secre-
tari va fer lectura o va llegir o va
procedir a la lectura de l’acta
anterior”), d’una instància,
etc. I, com que són rutines, ens
cal vigilar les interferències
d’altres llengües (en català di-
em “fer una foto”, “prendre la
vida”; en castellà poden dir
“sacar una foto” i potser “sacar
la vida”).

UN ASPECTE DIFÍCIL
Josep M. Brucart, el savi pro-
fessor de la UAB, va aclarir un
aspecte difícil, aparentment
fàcil: relació entre la teoria
lingüística i la descripció del
funcionament d’una llengua.
La gramàtica castellana del
valencià Vicent Salvà (1830),
va dir, conté més informació
de detall que no pas la del ve-
neçolà Andrés Bello (1847),
però aquesta és incompara-
blement millor (és una de les
fites mundials de tots els

temps) perquè es preocupa de
trobar la teoria que explica el
funcionament de la llengua,
de les dades. Si ens preguntem
per què són normals “Això és
impossible saber-ho”, “És im-
possible saber això” i “És im-
possible saber-ho, això”, però
no “És impossible saber-ho ai-
xò”, conclourem que ens cal
una teoria de les posicions
perifèriques de les oracions
(l’això dels casos primer, tercer
i quart es troba en posició
“perifèrica”, fora del lloc sin-
tàcticament previsible, com si
diguéssim). Una de les aporta-
cions més interessants de
Brucart va ser fer veure que
una paraula pot pertànyer a
més d’una categoria gramati-
cal: ambdós és determinant i
quantificador; tothom és quan-
tificador i pronom indefinit;
el castellà cuyo és alhora rela-
tiu, possessiu i determinant.
Una jornada com el Club 10 és
una injecció d’esperança per a
tots els que treballem en
aquest terreny insondable.


