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Avançament editorial❚

H
e explicat
més d’una
vegada
que el meu
avi havia
estat amic
de mossèn
Jacint Ver-

daguer. El que potser no he expli-
cat gaire és que el meu avi, quan
mossèn Cinto va morir, en va fer
ampliar una fotografia, al peu hi
va fer posar unes lletres amb ca-
ràcters gòtics que deien Sant Ja-
cint Verdaguer i la va fer emmar-
car de negre i or. Quan venien vi-
sites noves, l’avi s’aturava a mig
rebedor i, alçant el braç enlaire,
assenyalava amb aire de triomf
l’ampliació de la fotografia pen-
jada a dalt de l’arcada que dona-
va pas a l’avantmenjador, i deia:
«Jo l’he fet sant. Sant Jacint Ver-
daguer».

La meva mare era bonica i terri-
blement simpàtica. Tenia una

veu preciosa. De joveneta havia
estudiat cant, però a l’hora de la
veritat va renunciar a una carrera
artística i va triar la vida familiar. Jo
volia ser gran i ser com la meva
mare; agradar a tothom i que tot-
hom em fes compliments.

Mai no havia tingut amigues.
Els meus amics eren els

meus pares i el meu avi. Totes les
nenes em semblaven tontes, avi-
ciades, algunes amb massa ganes
de fer el savi. Sempre les unes
més importants que les altres,
amb els pares més rics que els de
les altres. Això em molestava i
me’n feia apartar. Amb prou fei-
nes els parlava.

Rodoreda
Us oferim
l’avançament editorial
d’‘Autoretrat’
(Angle Editorial)
que serà a les
llibreries l’11 de
març. És una
autobiografia de
Mercè Rodoreda feta
amb retalls de textos
seus (alguns
d’inèdits) i
d’entrevistes.
Els editors del llibre
i recopiladors dels
materials han estat
Mònica Miró i
Abraham Mohino, que
ens ofereixen una
visió polièdrica i
alhora profunda de
l’escriptora
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El dia de la meva Primera Comunió, que havia esperat
tant, va ser un dia trist. Val a dir que mai no estava con-

tenta, mai no tenia el que volia. Era trist el dia dels Reis
quan el meu avi, uns quants dies abans, deia que fes la
carta i que demanés coses útils.

Jo creixia de mica en mica, sense ganes de créixer. Quan
seria com ells, com la meva mare, com el meu pare,

com el meu avi, no m’estimaria ningú. Tindria les mans
grosses, els peus grossos, els peus que adorava quan els
duia calçats amb mitjons blancs i amb sabates de xarol.
Oh, les sabates de xarol!

Ami m’agrada la tardor. No sóc poetessa. Jo no us can-
taré l’enyorança de les platges desertes, de la mar ter-

rosa i enfollida, de les il·lusions enganxades damunt la
sorra i que les onades hauran esborrat enduent-se-les
qui sap on. Dels amors teixits en tot un estiu i que la tardor
inconscientment haurà desteixit. [...] I dels idil·lis, més o
menys lícits, que algun marit mai no coneixerà, i queixós
tornarà a ciutat, quan hauria d’alegrarse’n. La tardor té
tota la serenitat i la maduresa d’una dona de trenta anys.

Hem seguit amb força interès el renou aixecat al voltant
de les declaracions antinovel·lístiques de Josep Pla i

de Manuel Brunet. Les seves guitzes contra la novel·la, cal
agrair-les. Convindria que, ben sovint, senyors Brunet i se-
nyors Pla, etzibessin uns quants mots amb bona intenció
malintencionats, i que uns quants senyors Rafael Tasis i
Marca, amb bona intenció benintencionada, lliuressin als
directors i, aquests, a les linotips, articles conscients com a
bona arma defensiva d’aquesta nostra novel·la catalana.
Cal esbandir el desinterès del públic i, com més es parli de
novel·la, en bé uns, en contra els altres, més s’accentuarà
l’interès. Ens calen novel·les. Sí, senyor Rafael Tasis i Marca.
I, com vós tan encertadament dieu, de totes menes.
Excel·lents i mediocres. No és ara l’hora d’un Proust –que
potser no tindrem, però que, si sortia, no dubtem que el
gran públic no el llegiria. I, en el moment actual, el que ens
cal és que es llegeixi, i en català.

M’agrada tot el que és modern, tot el que significa
avançar, m’agrada que les dones se sentin valentes,

amb ganes de lluitar, de triomfar, de fer prevaler els seus
drets; però, en el fons, sense adonar-me’n, o adonant-
me’n massa, em dol. La dona ha de triomfar dintre de casa
seva: per bondat, per simpatia, per traça a saber-se fer
estimar... I avui, aquest triomf, són poques les qui l’assolei-
xen. La dona en política, en arts, en lletres? Sí... ja fa
bonic... però... què voleu que us digui?, no gaire. Crec que
és millor saber de cosir que no d’escriure.

Un crític em fa pena, i em fa pena perquè no viu, i, no
vivint, és mort. No un mort. La feina del crític és trista,

feixuga, aspra i desagradable. No frueix ni del que veu, ni
del que viu, ni del que voldria viure; sempre, en tot i totho-
ra, l’amenaça imperiosa penjada al cap de «critica!».

Parlaré de Catalunya i la seva llengua; cal que us digui,
per parlar-ne, que, abans que res, i per damunt de tot,

em sento catalana, i, com a catalana, patriota. No amb pa-
triotisme de bandera barrada exhibida, ni d’abranda-
ments momentanis. M’hi sento pregonament, profunda-
ment, i mai no en parlo; perquè quan els sentiments són
grans les paraules són sobreres.

Jo era molt dòcil, molt bona, alegre; bé, a estones. Quan
volia una cosa i em desapareixia de la vida em posava

malalta. Una vegada van portar un gatet a casa. Jo devia
tenir tres o quatre anys, i va ser la meva passió. Estava tan
boja pel gatet, que ni menjava ni dormia; només pensava
en ell, jugava amb ell. Un dia va desaparèixer de casa, no
se sap com, i em vaig posar malalta. Va dir un metge que
tenia enyorança i que em posessin a mirar aigua, perquè
això em curaria. I la meva mare, pobreta, em posava allà,
mirant les aixetes. Però és que jo patia molt d’enyorança.

Avançament editorial❚

“Un crític
em fa pena,
i em fa pena
perquè no
viu, i, no
vivint, és
mort. La
feina del
crític és
trista,
feixuga”

Vaig començar a tenir contacte amb el món literari gràcies a en Vaig
començar a tenir contacte amb el món literari gràcies a en Puig i

Ferreter, que va venir a veure’m a demanar-me si tenia alguna novel·la.
Li vaig dir que sí, perquè escrivia les novel·les en el que se’n diu dos dies,
i li vaig donar Un dia de la vida d’un home. [...] Va agradar molt a Puig i
Ferreter i la va publicar. Jo estava entusiasmada, però és una de les
novel·les de què ara també renego i no vull que se’n parli més. Va ser
llavors quan em va introduir al Club dels Novel·listes: allà hi vaig conèi-
xer Oliver, Riba, Montanyà, Armand Obiols, Trabal, de qui em va impres-
sionar molt una novel·la, Una mena d’amor. Fèiem tertúlia i parlàvem
de literatura. Era gent molt culta. I és que durant la República es feia
una autèntica vida catalana, més brillant. La gent entrava en contacte
de seguida, se sentia important. I se sentia en una ciutat important. Bar-
celona era, diguem, el centre intel·lectual i el centre progressista, on es
feien coses. Era un lloc interessant. I era una Barcelona catalana. Jo no
sé pas què els hauria passat, a tots aquests escriptors, si les coses ha-
guessin anat d’una altra manera... Eren amistats estimulants des del
punt de vista literari, i això em donava una mica una sensació de supe-
rioritat. Jo anava pel carrer com si fos un príncep reial. I perquè llegia
Dostoievski, em pensava que era la persona més interessant del món.

Hi ha una cosa molt curiosa: jo ja era amarga llavors, en el temps
d’Aloma. No crec que les coses de després m’hagin afegit amargor.

Quan era joveneta no m’agradava sortir al carrer a ple sol, ho feia en
fer-se fosc, perquè ningú no em veiés. I em molestava, m’irritava terri-
blement, que em llancessin floretes... era una cosa de neurastènia. Tota
la meva joventut ha estat una reclusió i jo me’n queixava, deia: «En
aquest país nostre no passa mai res». I d’aquest «no passa mai res», va
venir la República, va venir la Guerra Civil i va venir tot el que va venir.

La Mercè amb el
amic Felipet, qu
les va passar for
magres per culp
d’ella...
A sota, a l’estudi
del carrer Balme
de Barcelona
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Vaig sortir de Barcelona
en el bibliobús de la

Institució de les Lletres Ca-
talanes que portava
novel·les per als soldats del
front. El pare va morir
abans de marxar jo; el meu
fill es va quedar aquí, amb
la mare. De drames tants
com vulgueu... Amb mi hi
anaven altres novel·listes.
Era el 23 de gener de 1939.
Vam anar amb la gran
massa, perquè sortírem al
darrer moment. Per què
vaig deixar Catalunya? Per
fidelitat a una actitud ètica
que m’obligava a ser conse-
qüent amb el destí del meu
país, no per altra causa, ja
que mai vaig tenir activitat
militant en política. Amb
tot, encara que jo no fes
política, que no hagués mi-
litat a cap partit, el sol fet

de col·laborar a revistes, di-
guem-ne, comunistes i so-
cialistes, i no oblidem el fet
importantíssim d’escriure
en català, em marcava de
seguida –ser nacionalista
catalana era aleshores més
perillós que ser comunista.

Sempre, de jove, havia
tingut ganes de morir.

No estava bé ni en el món
ni dintre de mi mateixa.
Eren unes ganes de morir
que venien espaiades, i, so-
bretot, molt literàries. La
manera de morir que em
va agradar més, la vaig tro-
bar en llegir La faute de
l’abbé Mouret, que vaig
descobrir a la llibreria del
meu pare. La protagonista,
una noia jove, se suïcidava
omplint-se el dormitori de
flors i d’herbes aromàti-

ques, fàcils d’obtenir per-
què vivia en una caseta al
bell mig d’un parc immens.
Morir per culpa del perfum
de les flors era una tempta-
ció, però, podria jo, en el
jardí de casa, collir prou
flors perquè el seu perfum
m’adormís i em matés?

Vaig començar a escriu-
re contes fantàstics du-

rant una època difícil de la
meva vida. Necessitava
evadir-me del meu sofri-
ment. Jo passava una
època molt, però molt do-
lenta, i escriure’ls va ser,
com si diguéssim, una fugi-
da de la realitat. Que jo
sempre sostinc que, per a
un narrador o per a un
poeta, una fugida de la re-
alitat és encarar-se amb la
seva realitat més profunda.

El conte no sé exactament què és. M’agradaria poder precisar, però
de debò que no ho sé. I, no obstant això, amb alguns dels meus

contes he suat sang, i són els que més m’omplen del conjunt de la
meva obra. Perquè en tingueu una idea més exacta, m’agradaria
haver escrit una novel·la que tingués el to dels meus millors contes,
com «Una fulla de gerani blanc». [...] És tan difícil i tan agraït, el conte!

Vaig venir [a Catalunya] set o vuit anys després de la nostra guerra
per visitar la meva mare, i em féu un efecte terrible i depriment.

Es respirava el mateix aire insà de quan vaig marxar. Feia pena per-
què la sensació era la típica d’un país que ha perdut una guerra. Bar-
celona em va fer una gran llàstima, que em sembla que es reflecteix
una mica a La plaça del Diamant quan explico allò que no hi havia res
a les botigues, que als tramvies no hi havia vidres... en fi, una cosa
que era realment molt depriment. Es veia misèria i es veia la gent tris-
ta. La gent. La gent que jo coneixia, la gent a les botigues, amb qui
tractaves; els meus amics, ja no cal dir-ho: Riba, Manent, Pous i Pagès,
tota aquesta gent, estaven tan deprimits i decaiguts que feia plorar.

Com tota persona apassionada m’he quedat amb el que m’interes-
sava i he esborrat allò accessori. Un poeta va dir que la vida s’ha de

veure neta: per això he procurat oblidar. Oblidar és procurar no re-
cordar coses desagradables, no desenterrar-les mai més. No sóc ran-
corosa. El rancor és una pèrdua de temps.

Tinc un caràcter bastant do-
lent. Generalment, quan

sembla que estic contenta, estic
d’un humor de mil dimonis, i, al
revés; sóc quieta i violenta,
apassionada i serena, innocent i
complicada. Per això hi ha gent
que no es cansa de veure’m, i
gent que no em pot aguantar ni
cinc minuts. Segueixo els canvis
del temps. En principi, sóc es-
querpa. I puc arribar a ser auto-
ritària. Viure amb mi és franca-
ment difícil. Perquè, a més,
aquesta feina em produeix un
mal humor terrible. Però, en el
fons, si em deixen en pau, sóc
una bona persona, amb una in-
clinació marcada cap al roman-
ticisme, el sentimentalisme i la
nostàlgia, que procuro de dissi-
mular perquè considero que són
sentiments negatius. En fi: sóc
com tothom.

Sóc una dona molt tímida, fins
a extrems gairebé malaltissos.

Quan vaig fer setanta anys, ja a
Romanyà, van començar a arri-
bar periodistes i crítics per cele-
brar-ho i, ui!, que malament que
ho vaig passar! Sotmetre’m al ri-
tual de les entrevistes és una au-
tèntica tortura. Vaig envellir deu
anys.

Escriure és estar sol. Per acon-
seguir un estat receptiu s’ha

de procurar estar buit, al més buit
possible. I jo, com que sóc una
bèstia literària, necessito solitud.

Em definiria com una escripto-
ra a qui li interessa, més que

uns temes determinats, la condi-
ció humana. Els temes no m’inte-
ressen gaire perquè fujo dels mis-
satges com de la pesta. No vull in-
fluir ningú, jo. En tinc prou de
presentar coses i fets. Ara bé, no
m’ho puc inventar, tampoc. Respi-
ro amb els meus pulmons. Sense
voler, hi surts tu a les novel·les. Tot
escriptor és mític, precisament,
perquè fa una tria quan escriu. Jo
no puc fugir del meu món ni del
meu interior. És clar: la meva per-
sonalitat és als llibres.

Si tingués la intenció d’escriu-
re autobiogràficament, es-

criuria les meves memòries, però
per escriure les meves memòri-
es hauria d’interessarme jo (jo no
m’interesso gens). No m’agrada
parlar de la meva vida. La meva
vida íntima és meva i, en princi-
pi, no m’interessa. Fujo d’entris-
tir-me i emocionar-me. D’un es-
criptor, el que és important és la
seva obra.❋

L’exili de la
novel·lista va
durar del 1939
fins al 1972 i la
va empènyer a
instal·lar-se a
París, Bordeus
i Ginebra

Al costat del seu avi,
una de les figures
importants en
l’educació de
Rodoreda. A dalt,
al llarg d’un dinar
familiar a la casa
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