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M
ercè Rodore-
da instituí
(1975) hereu
de la propie-
tat intel·lec-

tual de les seves obres l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, di-
positari també de l’arxiu
personal de l’escriptora. Un
gest modèlic de Mercè Ro-
doreda al qual l’IEC respon-
gué amb la creació (1992)
d’una Fundació que vetlla
per la preservació d’aquest
patrimoni. Val la pena fer-
ho constar perquè això ex-
plica que unes novel·les
d’una qualitat literària
només discreta –Mercè Ro-
doreda es negà posterior-
ment a reconèixer-les i a re-
editar-les– ara es publiquin.
Valia la pena? Em sembla
que sí, perquè es tracta
d’una edició rigorosa, pro-
fusament –gairebé excessi-
vament– anotada, que té
un interès evident per als
estudiosos de Mercè Rodo-
reda, i perquè deu respon-
dre a un pla d’edició de les
seves obres, de les quals se
n’han publicat ja quatre vo-
lums, dos dedicats a les
seves novel·les: primer
(2002) Un dia de la vida
d’un home qualsevol, del
1934, i Crim, del 1936, i en-
guany les seves primeres
novel·les: Sóc una dona
honrada?, del 1933, la seva
opera prima, i Del que hom
no pot fugir, del 1934.

Rodoreda, en el moment d’es-
criure les dues primeres
novel·les, ronda els vint-i-
cinc anys, col·labora regu-
larment a la premsa, està al
dia dels moviments litera-
ris locals i forans, i, pel que
sembla, és molt conscient
de la incidència d’aquestes
primeres temptatives tant
en la cultura –i en la socie-
tat– catalana com en la pa-

Crítica

La primera Rodoreda
L’Institut d’Estudis Catalans, hereu del llegat intel·lectual de Mercè Rodoreda,
ha reeditat les dues primeres novel·les de l’autora, ‘Sóc una dona honrada?’,
del 1933, i ‘Del que hom no pot fugir’, del 1934 ● Ramon Pla i Arxé

Aquestes dues
novel·les mostren
tant el talent
com les dèries
de l’autora

el lector s’adona molt aviat
que Mercè Rodoreda tracta
l’afer amb una mordacitat
corrosiva tan allunyada del
drama com de l’emotivitat.
Certament, seguim l’evolu-
ció dels sentiments de la
parella molt de prop a tra-
vés dels diaris íntims dels
dos personatges –i especi-
alment el d’ella, més ex-
tens–, però aquests dietaris
serveixen només per veure
amplificada la ingènua hi-
pocresia íntima amb què
viuen l’aventura: la del noi,
que exerceix de seductor
consumat i implacable però
que s’enamora com un
col·legial, i la de la dona,
que afirma la seva fidelitat
conjugal i el seu menyspreu
per les debilitats de l’amor
i de la carn però que desitja
apassionadament tenir un
amant, sense assumir,
però, la joia i el risc d’esti-
mar. Ella mateixa, final-
ment, escriu al seu diari:
“Jo no he caigut no per fer-
mesa de caràcter, no per
bondat, no per complir
amb el meu deure, no per
respecte a ningú, no per
temor a cap religió, sinó per
un vulgar egoisme; he sa-
crificat els meus senti-
ments, davant la materiali-
tat del que, obeint-los,
podia perdre”. Però la
novel·la no ens ha dut a
aquesta conclusió per la via
de la severitat moral o la pi-
etat per la feblesa humana,
sinó per la via càustica de
mostrar el vol gallinaci i pe-
titburgès de la seva gran
passió.

A ‘Del que hom no pot fugir’
–certament una novel·la
més reeixida– reitera el cas
d’un adulteri, ara entre un
home madur, casat, que ha
exercit de tutor legal de la
noia des que ella quedà òr-
fena, i la jove amant, que
decideix fugir d’aquesta re-
lació per no interferir en la
feliç vida conjugal de l’home
que estima. La novel·la co-
mença justament amb
aquesta determinació i
acaba amb la follia de la
noia reiteradament anunci-
ada en les trames paral·leles
de l’obra. La renúncia a
l’adulteri és presentada,
aquí, com una decisió anti-

cient construcció de la seva
obra literària. Però és, en-
cara, inexperta: ni integra
prou bé els materials com-
plementaris a la línia argu-
mental bàsica, ni el discurs
té la fluïdesa de la seva
obra de maduresa, ni els di-
àlegs són prou hàbils per
fer avançar d’una manera
atractiva informacions
sobre l’evolució dels perso-
natges, ni els desenllaços
són sovint prou convin-
cents, ni domina encara la
tècnica narrativa. És una
obra immadura, és clar,

com ella mateixa subratllà
posteriorment amb la seva
determinació de no reedi-
tar-les. Però ni l’acabat
maldestre aconsegueix ofe-
gar l’atractiu del planteja-
ment o, dit d’una altra ma-
nera, del projecte de
novel·la que vol dur a
terme: un projecte mo-
dern, atent a la condició fe-
menina a través de la psi-
cologia de les seves prota-
gonistes, i bastit a partir
d’un argument molt con-
temporani en què la seva
hostilitat al sentimentalis-

me –les seves relacions
amb l’afectivitat no sem-
blen òptimes– i, fins i tot,
les rugositats de l’estil i de
la tècnica semblen dotar
les obres d’un to avant-
guardista molt distant de la
novel·la del segle XIX.

Sóc una dona honrada?
planteja les circumstàncies
d’un potencial adulteri
entre la muller d’un notari
i el jove passant del bufet
en una ciutat de províncies,
fet que podria fer pensar en
una mena de Regenta local.
Només inicialment, perquè

La novel·lista Mercè Rodoreda (Barcelona, 1908 – Girona, 1983). ROBERT RAMOS

natural que acabarà des-
truint el personatge. En
aquest context, la novel·la
ressegueix les inútils resis-
tències de la noia a l’afecte
i al desig dels quals “hom no
pot fugir”.

La fuga de la protagonis-
ta la du a la ruralia, on di-
versos personatges –una
noia demenciada, un infan-
ticida, un rodamón viola-
dor– semblen recrear l’am-
bient d’una novel·la rural:
tot podria fer-nos pensar
que som davant d’un so-
lemne enterrament –per
contrast amb l’exquisit i
molt urbà refinament de la
protagonista– d’aquest gè-
nere. Però el cert és que el
gènere engoleix la protago-
nista i crea els instruments
per castigar la seva erràti-
ca renuncia a l’amor. El
text que, escrit en primera
persona, ens comunica el
progressiu enfolliment de
la protagonista és, certa-
ment, notable.

Les dues novel·les amb
què Mercè Rodoreda inicia
el que havia de ser una car-
rera literària de primer ni-
vell mostren tant el seu ta-
lent com les seves dèries,
tant la seva cultura i deter-
minació literàries com la
seva inhabilitat juvenil, però
la nombrosa clientela de lec-
tors entusiastes de Mercè
Rodoreda les haurien de lle-
gir. Els interessaran.


