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Mercè Rodoreda ha estat biografiada per Marta Pessarrodona

Les vides paral·leles
de Mercè Rodoreda
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Barcelona, 2005.

Q
uan cap allà el segle I Plutarc
va escriure les seves famoses
Vides paral·leles, actuava con-
vençut que relatar la vida
exemplar d’un grec i d’un
romà serviria per donar ho-

nor, glòria, fama i contínua bona me-
mòria als fets d’aquells homes virtuosos.
Aquesta és la idea que hi ha al darrere de
moltes obres amb vocació històrica que
han vingut després, com per exemple el
Tirant lo Blanc, que Marto-
rell va escriure perquè les
proeses del seu cavaller no
quedessin en l’oblit, ja
que, com confessa en el
pròleg, les vides de grans
personatges sempre són
transformades en escrip-
tura: “Moltes gestes e in-
numerables històries són
estades complides per tal
que per oblibió no fossen
delides de les penses hu-
manes”.

Mercè Rodoreda ja té la
biografia que es mereix.
Sense cap mena de dubte,
Mercè Rodoreda i el seu temps
esdevindrà un punt d’in-
flexió imprescindible per a
qui vulgui conèixer la vida
i l’obra de la gran escrip-
tora, que Marta Pessarro-
dona ha sabut fer circular
en paral·lel, sense caure en
el parany d’explotar la
morbositat dels afers per-
sonals i sense oblidar mai
que està parlant de la nar-
radora catalana més im-
portant del segle XX i d’u-
na de les més notables de
la literatura occidental de
la passada centúria, com
ella mateixa afirma sense
embuts. L’admiració i el
respecte per l’obra de Ro-
doreda i, de retruc, per la
persona, es percep en cada
pàgina del llibre i aquí te-
nim una de les causes que
la lectura flueixi sense
pausa ni entrebancs. També és respon-
sable d’aquest apassionament lector la
implicació personal de Pessarrodona,
que ha aconseguit crear un retrat molt
humà de Mercè Rodoreda. L’autora de La
plaça del Diamant se’ns apareix com una
persona tímida, nerviosa, generosa, in-
tel·ligent, enamorada, apassionada, des-
enganyada, sotmesa a les urpes del do-
lor... Una persona a qui Pessarrodona
deixa parlar directament per expressar
els seus sentiments (“Estic cansada,
cansada fins a l’ànima de revolucions,
de cops d’Estat, de Guerra Civil, de
Guerra Gran, de camps de concentració,
de bombardeigs amb napalm... D’aquest
deliri de manar que tenen els homes,
sobretot els que no saben manar”, diu
en una carta del 1976 a Joan Sales) i les
seves opinions (“Darrerament vaig rebre

dos llibres com dos totxos de Simone de
Beauvoir, que és una senyora intel·li-
gentíssima que no puc veure ni en pin-
tura. M’agraden els escriptors que tenen
ales”, afirma en una carta del 1981 a
Marta Pessarrodona).

Pessarrodona és un valuós testimoni
de primera mà perquè va conèixer per-
sonalment Mercè Rodoreda i va trac-
tar-la força durant els seus tres últims
anys de vida. Relata com i quan la va
conèixer i com es va desenvolupar la
seva relació professional i d’amistat i ens
explica, per exemple, un sopar a Madrid
del 1980 en què elles dues van compar-
tir taula amb Rosa Chacel i Carmen
Martín Gaite i ens fa participar, a través
del seu testimoni personal, de la relació
d’admiració i sana competitivitat que es

va establir entre Montserrat Roig i Ro-
doreda quan totes dues eren autores
reconegudes.

A més a més de tot això, el llibre està
escrit des del rigor que és imprescindi-
ble en tota bona investigació. Marta
Pessarrodona ha fet una recerca pacient
i valuosa en arxius (sobretot en l’Arxiu
Mercè Rodoreda i en l’Arxiu Nacional de
Catalunya) i ha consultat fonts orals que
sempre cita que li han permès de docu-
mentar aspectes cabdals de la vida de
l’escriptora. En posaré només un exem-
ple: d’aquí parteix la valoració ponde-
rada que fa Pessarrodona de l’exili de
Rodoreda, que no hem d’oblidar que
havia estat vinculada a la Generalitat
republicana perquè havia treballat de
mecanògrafa i correctora a la Institució
de les Lletres Catalanes (ILC), dirigida

per Joan Oliver/Pere Quart, i que a més
a més havia estat afiliada a la UGT. És
memorable el capítol en què Pessarro-
dona transcriu l’última i dramàtica acta
de la ILC i explica com, el gener del
1939, els intel·lectuals republicans van
traspassar la ratlla de la frontera a dins
del bibliobús que havia servit de biblio-
teca en temps millors. Memorable i
tristament emocionant. L’exili dels in-
tel·lectuals catalans no va ser precisa-
ment una bassa d’oli a nivell de relaci-
ons personals i en aquest sentit l’amor
entre Mercè Rodoreda i Armand Obiols
va fer aparèixer actituds mesquines en
més d’un.

Un altre mèrit del llibre de Marta
Pessarrodona és la contextualització
històrica i cultural. Amb unes pinze-

llades breus però profun-
des, l’autora ha sabut des-
criure perfectament les
diferents etapes de l’època
que va viure Mercè Rodo-
reda, remarcant-ne sem-
pre els esdeveniments
més significatius, tant en
l’àmbit polític com en
l’històric (la Guerra Civil
Espanyola, la Segona
Guerra Mundial) i cultu-
ral. Les comparacions que
es van desgranant al llarg
del llibre entre tres auto-
res de formació bàsica-
ment autodidacta com
són Mercè Rodoreda, Vir-
ginia Woolf i Doris Les-
sing redimensionen la
primera i li donen la ca-
tegoria europea que la se-
va obra requereix. És obvi
que aquesta perspectiva
implica un coneixement
profund de l’obra de totes
tres i una gran sensibilitat
literària, que Pessarrodo-
na posseeix del tot. El re-
sultat és un llibre savi,
subtil, profund, culte, pe-
rò que rebutja aquell to
erudit que de vegades en-
farfega. En una paraula,
una delícia.

Tots aquests factors,
ben lligats com estan, fan
venir ganes al lector comú
de llegir o rellegir les no-
vel·les i els contes de Mer-
cè Rodoreda i aquest és el
mèrit més gran d’una bo-

na biografia. Per si tot això no fos prou,
Mercè Rodoreda i el seu temps és un llibre
bell. Amb una foto de pla mig d’una
Mercè Rodoreda gran i serena a la por-
tada, una altra de Mercè Rodoreda i
Armand Obiols d’esquena passejant per
Ginebra a la contraportada i un àlbum
interior molt expressiu. Es completa
amb un índex de noms i una extensa
bibliografia que sempre són d’agrair.
Un llibre tan anglosaxó com aquest re-
clama a crits de ser llegit i, també, de ser
traduït a l’anglès i al castellà per divul-
gar l’obra de Mercè Rodoreda més enllà
de les nostres fronteres i per evitar, així,
que per culpa de l’oblit sigui esborrada
o “delida de les penses humanes”, per
dir-ho amb les mateixes paraules de
Martorell que hauria subscrit perfecta-
ment l’historiador grec Plutarc.

T E A T R E

El desig
i la llei

A R T U R P A S C U A L

Francesc Campos, Heroïna; Joc de xiques.
Bromera. Alzira, 2005.

S’
ha dit que tota ficció lite-
rària explica sempre la
mateixa història: el con-
flicte entre el desig i la llei,
entre la llibertat i la reali-

tat social, entre l’individu i les normes.
Francesc Campos (Alzira, 1962) adopta
aquest tema universal com a punt de
partida i, per tal de desenvolupar-lo,
recorre a l’Antígona de Sòfocles, una
obra paradigmàtica de l’eterna diver-
gència que enfronta la consciència hu-
mana amb el poder. En el seu propòsit
de revisitar el mite compta amb prede-
cessors tan il·lustres com ara Anouilh,
Brecht i Espriu, amb els quals rivalitza
a l’hora d’adaptar-lo a les circumstàn-
cies històriques.

Des d’un bon començament, l’autor
estableix un paral·lelisme significatiu
entre la tragèdia sofocliana i la seva
actualització, ja que el títol és un joc de
paraules que relaciona paradoxalment
la protagonista de la tragèdia grega
amb la droga que acabarà amb la vida
d’un dels personatges d’Heroïna. Aques-
ta correspondència continua i es fa més
profunda en el text, on les escenes en
què es representa l’obra de Sòfocles
s’alternen amb les que serveixen de ve-
hicle a l’acció dramàtica contemporà-
nia. Tot comença quan l’Hel·lena, una
noia angoixada pel destí del seu germà
drogoaddicte, decideix precipitar-lo
després de llegir Antígona, en la figura
principal de la qual trobarà el valor
necessari per dur a terme els seus de-
signis. Igual que l’heroïna clàssica,
l’Hel·lena es rebel·larà en contra de les
lleis contràries als dictàmens del seu
cor. Totes dues trames, la clàssica i
l’actual, s’influencien mútuament i ar-
riben a fondre’s per tal que l’Hel·lena
assoleixi una grandesa equiparable a la
de la seva inspiradora.

TEATRE DINS DEL TEATRE
L’estructura complexa d’Heroïna i el
tractament singular del temps i l’espai
són els mèrits principals de Francesc
Campos, que ha conjugat amb una sa-
viesa extraordinària diversos dispositius
dramàtics per posar en funcionament la
seva visió particular del teatre dins del te-
atre. Aquesta tècnica, que implica in-
cloure una representació teatral a dins
de la pròpia obra, li serveix també de
punt de partida a Joc de xiques, tot i que
d’una manera atenuada en comparació
amb Heroïna. En aquest segon text, vuit
noies es reuneixen per fer el darrer as-
saig abans d’una estrena, i fins que no
acaben la seva actuació entren i surten
del doble joc escènic tot donant vida a
vuit noies més que ens fan participar de
les seves il·lusions, les seves inquietuds,
i les seves emocions. Els seus conflictes
no tenen l’alçada tràgica que assolien els
de l’Hel·lena-Antígona, i exemplifiquen
una altra mena d’impulsos, en aquest
cas instintius; però posats a establir pa-
ral·lelismes, de la mateixa manera que
ella lluitava contra la lògica dels pode-
rosos, les actrius-personatges de Joc de
xiques interpreten el món mitjançant
una forma alternativa de lògica, basada
en la intuïció i oposada a la dels adults,
que anomenem adolescència.


