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de març del 2005

Amb el suport de

Generalitat
de Catalunya

Rodoreda, de prop
➤ Mercè Rodoreda i el seu temps no és una bio-
grafia de l’escriptora. És un assaig molt per-
sonal sobre l’autora de Mirall trencat fet per
una poeta que la va conèixer i que, després de
moltes hores de feina consultant material poc
tocat, ens acosta amb tota netedat la seva vida
i obra. Feina iniciada a Mercè Rodoreda: un retrat
(Institut Català de la Dona), Pessarrodona s’ha
capbussat en la potent i atractiva personalitat
de la novel·lista per oferir-nos un text de gran
valor literari i documental. Segurament, toca
moltes sensibilitats, ja que s’atreveix a mati-
sar algunes de les biògrafes de l’autora i a triar
versions. La poeta, però, no s’arrisca i, quan
no sap una dada, ho diu. No se n’amaga ni
s’inventa res, com fan alguns biògrafs mal-
destres. A més, Pessarrodona valora. Ens ofe-
reix la seva visió –sempre deixa clar que és la
seva– d’uns temps que van trasbalsar aquest
país, que mai no sabrà agrair prou bé la feina
que van fer els catalans de l’exili, entre els
quals hi ha una escriptora que esdevindria un
dels pocs referents universals de la literatura

catalana. Una dona casada de molt jove amb
un oncle, amiga d’Andreu Nin i d’altres es-
criptors que, a diferència del que sol passar,
han quedat totalment eclipsats per l’autora
de La plaça del Diamant.

És indubtable que l’obra de Rodoreda va
molt lligada a la seva època. I que alhora
marca un abans i un després. Amb Llorenç
Villalonga, converteix en pols el Madame se
meurt, que predeia la fi d’una literatura sense
novel·la. I tota sola construeix una cambra
pròpia, com diu Pessarrodona en l’entrevista,
d’on sortiran algunes de les obres més per-
fectes de la literatura catalana (i occidental)
del segle XX. Un espai ordit amb dents i un-
gles, esquivant rancúnies de col·legues, una
situació familiar indesitjable, fugint de
Franco i de Hitler, el distanciament de la
persona estimada, la llunyania del lloc on et
poden llegir, sortejant jurats gens favora-
bles... D’una vida, vaja, trepidant, digna de
protagonitzar la millor novel·la. O el millor
assaig.

E N T R E V I S T A

Marta Pessarrodona
Poeta

➤ ➤ ➤

ROBERT RAMOS

A.G. Mercè Rodoreda, com queda
clar al seu assaig, és una autora
que aixeca passions, tant del pú-
blic com entre els estudiosos: és un
dels escriptors catalans sobre el
qual s’han escrit més coses...
M.P. I encara se n’haurien
d’haver fet més, al meu en-
tendre. Segurament, a hores
d’ara, és l’autor català més
traduït de totes les èpoques.
Fa uns mesos, per exemple,
vaig donar una conferència a
Nova York sobre la Rodoreda
perquè me la van demanar,
no és que jo la imposés... És
una autora que fa viatjar molt
la literatura catalana. I ales-
hores les passions les aixeca,
senzillament, perquè és geni-
al. I això no es perdona gaire.
A.G. Creu que s’ha erigit una mena
de mite al voltant de la seva fi-
gura?
M.P. Diria que, més aviat, s’ha
tacat. No s’ha mitificat. Com
que no se la pot atacar per
l’obra, se l’ataca per la perso-
na. Aquest és el meu punt de
vista.
A.G. Per què ha passat això?
M.P. Cal tenir en compte que és
un personatge que tenim re-
lativament molt a prop: en
quedem molts dels que la vam
conèixer. Imagino que el
2083, que farà cent anys de la
seva mort, la visió serà molt
diferent... Per començar, i no
vull treure la bandera femi-
nista, les dones sempre aixe-
quem passions. No només
eròtiques. Per exemple, és un
tòpic dins la literatura angle-
sa dir que Jane Austen està
molt bé, però que en el fons és
provinciana, perquè mai trac-

ta els grans temes de l’època.
I és mentida. Sempre els trac-
ta, però des de la manera que
els podia tractar. Les guerres
napoleòniques: a Pride and
prejudice, el germà de la pro-
tagonista va a un pub, passa
un soldat i parla del gran te-
ma de l’època, perquè és un
soldat que va a les guerres

napoleòniques. És allò de
fragmentos de interior, per
dir-ho en paraules de Carmen
Martín Gaite. És diferent. Com
si a aquesta última guerra del
Golf hi ha una Hemingway
dona que ens escriurà uns
contes meravellosos. Per
exemple, després de la Prime-
ra Guerra Mundial ens tro-

bem el Jacob’s room [de Virginia
Woolf]. El conflicte, sempre
vist des de casa, ja que si bé les
dones hi van anar, eren al cos
d’auxiliars, conduint una am-
bulància, etcètera, no van po-
der fer de Hemingway.
A.G. Al llibre critica, per exemple,
que entre algunes de les biògrafes
de Rodoreda hi ha el convenciment
que l’exili la va salvar de la seva
tempestuosa situació familiar...
M.P. No crec, en absolut, que
l’exili la salvés. No es podia
quedar. Com no es podia que-
dar l’Anna Murià, o el Tísner. Es
poden ficar amb tots els que
se’n van anar. És obvi que ha-
vien de marxar. Els altres esta-
ven avançant. I ells havien sigut
funcionaris del govern de la
Generalitat que fugia en pes.
A.G. L’exili va marcar la majoria
dels escriptors catalans d’aquella
generació. Com va ser això en el
cas de Rodoreda?
M.P. Per poc ens quedem sense
la Mercè Rodoreda novel·lista.
Des que es publica Aloma al
1962 hi van 24 anys. El prodigi
és que existeixi. S’hauria po-
gut perdre en la nit dels
temps. L’exili l’enganxa molt
malament. Causa furor l’Alo-
ma, es publica en plena guer-
ra, quan deia que ara comen-
çava de veritat la seva carrera
d’escriptora i, apa, espavila’t
per poder sobreviure.
A.G. Creu, doncs, que sense l’exili i
la Guerra Civil l’obra de Rodoreda
seria la mateixa?

M.P. No. Seria absolutament di-
ferent. Hauria sigut bona per-
què veus que tenia ambició
literària...
A.G. ‘Aloma’ és una gran novel·la...
M.P. I la va escriure el 1936. I
crec que ho va fer abans del
juliol del 1936, tot i que no en
tinc proves. Potser hauria fet
coses diferents.
A.G. Sense l’exili, hauria menystin-
gut igualment les novel·les anteri-
ors a ‘Aloma’?
M.P. Segurament. Era molt crí-
tica i exigent amb ella matei-
xa. I li anava molt bé tenir al
costat una persona tan exi-
gent com l’Armand Obiols.
Per començar, s’exigia molt a
ella mateixa i ho reconeixia.
Deia que si havia llegit tres
vegades en italià la Divina co-
mèdia era per alguna cosa, i si
et citava Lo somni, de Bernat
Metge, era per alguna cosa.
Quan decideix aprendre llatí,
com poso en el llibre, quan
estaven perduts a Llemotges,
també és per alguna cosa.
A.G. Creu que encara no està assu-
mit, en el seu cas, que tot i ser una
bona novel·lista pugui ser una gran
intel·lectual, per ser una dona?
M.P. Sí. I, a més, ella enganyava
molt en aquest aspecte. A mi
em deia: “Esclar és que vosal-
tres, les intel·lectuals... i la
gent que no sabem fer res,
fem una novel·leta”. I li havies
de dir: “Mercè, per l’amor de
déu, calla!”. Sempre trobava


