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Ara es publiquen
i premien obres
molt inferiors
a ‘Un dia de la
vida d’un home’

La Fundació Mercè
Rodoreda ha pu-
blicat les quatre
primeres novel·les

de l’autora, que ella mai no
va voler reeditar. Són qua-
tre peces menors, editades
i anotades per Roser Porta,
en les quals el lector d’avui
detectarà amb claredat els
tempteigs de l’autora per
trobar un estil i un catàleg
de temes. Més enllà de la
feina impecable que Porta
aboca a peu de pàgina, en
unes notes que fluctuen
entre la contextualització i
l’estudi literari, val la pena
submergir-se en aquestes
quatre provatures rodore-
dianes per gaudir d’una
llengua joiosament genuï-
na i alhora propera. Són
textos que vénen d’un altre
temps (els anys 30) i un
altre país (aquella Catalu-
nya idealitzada que mai no
tornarà). I cal dir que no
són els mots allò que els fa
llegidors. Són les frases. La
sintaxi. La veritat és que
frisava per poder-les llegir,
perquè sempre havia sentit
a dir que eren novel·les ple-
nes de jocs de paraules. I
no. Els jocs de mots, com
els pallassos o les pantomi-
mes, sovint són objecte
d’un ús despectiu per part
dels seriosos crònics. Segu-
rament, volien referir-se a
la seva lleugeresa. Les dues
primeres –Sóc una dona
honrada? i Del que hom no
pot fugir– són novel·letes
de temàtica sentimental.
Un dia de la vida d’un
home és una novel·la
d’humor, en la línia de les
humorades de Trabal. Fi-
nalment, la menys reeixida
de les quatre –Crim– paro-

dia les novel·les policíaques
amb una estructura de
trencaclosques franca-
ment ingovernable. Val a
dir que l’enjogassament de
l’autora és més argumental
que no pas verbal, i que els
diàlegs de les novel·letes
sentimentals, més que no
pas juganers, són una mos-
tra clara d’allò que en dirí-
em la xerrameca insubs-
tancial dels enamorats. Tot
i així, a Del que hom no pot
fugir trobem alguna temp-
tativa d’homofonia: “–Fujo
a desgrat meu... / –Fuges

perquè t’és grat”. Rodoreda
juga, sobretot, en els para-
textos i altres aspectes la-
terals. Trobem, per exem-
ple, un calembour a la in-
troducció de Sóc una dona
hornada? a partir del doble
sentit que permet el mot
endreça (dedicatòria o or-
denament): “Farem una
endreça ben endreçada.
Això és feina de dones, oi?
Però jo que haig d’endreçar
tantes coses, no sé a qui fer
l’endreça aquesta”. I unes
ratlles més endavant l’au-
tora acaba el proemi amb
un viceversa esclaridor:
“Dic el que no penso i
penso el que no dic. Però al
capdavall sempre dic el que
he pensat, sense pensar el
que he dit”. No és estrany
que la Rodoreda adulta no
pensés de reeditar-les, però
ara mateix es publiquen i
àdhuc es premien novel·les
molt inferiors a Un dia de
la vida d’un home anome-
nat Ramon Rampell.

Enigmística
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“Pasó’l tiempu
desfaciendo
la memoria”
és un vers, en

asturià, que en català fa
Passà el temps desfent la
memòria i que és el títol
d’un llibre editat per la Ins-
titució de les Lletres Catala-
nes i Emboscall, amb poe-
mes, en asturià i en versió
catalana (feta en un semi-
nari de traducció a Farre-
ra), de Xuan Bello i d’Ana
Vanessa Gutiérrez. Ella n’és
l’autora, d’aquest vers, que
també podria haver estat
traduït per Va passar el
temps tot desfent la memò-
ria. Immediatament, l’asso-
ciació entre temps i desfer
ens remet a un paràgraf re-
cordat de Jacques Lacan
sobre “desfer temps”, ex-
pressió que vindria a ser
l’oposada de fer temps o en-
tretenir-se bo i esperant al-
guna cosa. Ara bé, al vers
que ens ocupa, és el temps
el que passà desfent... o bé
algú passà el temps des-
fent...? D’acord amb el
poema encapçalat per
aquest vers, és el temps, el
que va passar. Ací, però, ens
cenyim al vers, i, per tant,
ens és llegut d’entendre-hi,
lacanianament, que algú va
desfer temps. I el tot que an-
teposem al gerundi, més la
partícula va de la forma pe-
rifràstica de passà, ens
donen tot va. I així, tenim:
“Tot va passar amb la me-
mòria desfent el temps”, un
revers, del vers, que no
anul·la el seu anvers.
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Fredor d’abisme, impassible
pes de muntanyes,
silenci mineral entre les branques
retortes de bedolls grocs i arrupits.
Aigües de plom a la consciència
per on lliscar i ser endut
calmosament, ja tota
curiositat sadollada,
a un paradís de roques i de líquens.

I ara que, encara, incomprensible, crema
la flama solitària
en la cruel tenebra d’ànima i carn,
què les paraules? Ja solament ferralla?
I què la poesia?
És forta pro no ajuda?
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Aquesta revista de litera-
tura ens ofereix un dos-
sier sobre La literatura

de la Transición amb articles
com ara Des de los excesos y
las ausencias (Txetxu Aguado),
El ambiguo travestismo de la
Transición (Mario Santana),
Memoria y postmemoria en ‘El
jinete polaco’ (Ofelia Ferrán) i,
entre d’altres, Jorge Bocannera
fa una enquesta a Carme Riera,
Javier Cercas i Alfons Cervera
sobre Narrativa y memoria.
També hi podem llegir una en-
trevista a Álvaro Enrigue, que
afirma que “la novel·la es un
género un poco idiota en su
obstinación”.
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La magnífica publicació
que edita el Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya

ens ofereix, com sempre, pro-
jectes arquitectònics relacio-
nats amb reformes, ampliaci-
ons, habitatges, magatzems i,
entre d’altres continguts, edifi-
cis d’ús públic. Alguns dels
temes que també podem llegir
en aquest edició són La roda
de la bicicleta com a model es-
tructural (Robert Brufau), el
dossier sobre Nous ponts a Bil-
bao i Saragossa, amb articles
de Manuel de Solà, Sebastià
Jornet i Javier Salazar, i una en-
trevista a Anna Bofill Levi tot
passejant pel Walden 7.
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El dossier està dedicat al
tema Novela negra. Los 10
momentos clave, en què

se’ns comenten canvis tècnics i
de contingut que han marcat el
gènere i, naturalment, autors
com ara Edgar Allan Poe, Arthur
Conan Doyle, Dashiell Hammett,
Agatha Christie, Raymond
Chandler, Georges Simenon,
Manuel Vázquez Montalbán i,
entre d’altres, Henning Mankell.
També podem llegir una entre-
vista a la novel·lista Almudena
Grandes, una altra al pensador
Eduard Punset, la tercera al cre-
ador infantil Knister i l’última al
narrador Agustín Fernández
Mallo, que tot just s’estrena.
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