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El volum que ara ens disposem a ressenyar és el resultat del I Simposi Internacional de Narrativa Breu, celebrat 
els dies 28,29 i 30 d’ abril de 1998 a la Universitat de València. Aquest simposi, una iniciativa del Grup de Literatura 
Catalana Contemporània d’aquesta universitat, es va posar en marxa amb la voluntat d’estudiar des de diverses 
perspectives l’estètica de la brevetat, a més d’acostar-se en cada edició -que es preveu triennal- a l’estudi de la 
producció de narrativa breu d’ un autor contemporani. Per aquest motiu, el volum, com el simposi, aplega, en primer 
lloc, les intervencions que en conformaven la primera part, titulada “Al voltant de la brevetat”, i, a continuació, 
aquelles altres dedicades a l’autora seleccionada, Mercè Rodoreda, tot i que en l’edició no s’haja optat per presentar 
una separació explícita dels nombrosos treballs que el volum acull.

Els deu articles primers són els que se centren en la problemàtica de la brevetat, sense tenir en la majoria dels 
casos la producció rodorediana com a objecte de partida o corpus d’anàlisi. D’entrada, les dues aportacions 
bàsiques, corresponents a les ponències marc de la primera part del simposi, són les d’ Alan Y ates, de la Universitat 
de Sheffield, i Gerard Dessons, de la Universitat Paris 8, els dos convidats provinents de fora de l’estat. Els seus 
treballs se situen clarament en un terreny teòric al voltant dels problemes de la consideració o de la identitat de les 
formes breus. Yates, en «Sobre les característiques (sub)genèriques de la novel·la curta o nouvelle», incideix en 
la defensa d’una entitat pròpia per al (sub)gènere -nouvelle/novel·la curta- davant possibles reduccions o 
denominacions binàries que denoten dependència respecte a la novel·la. Amb «Brevetat i especificitat literària», 
Dessons ens presenta la confusió produïda entre el concepte de la brevitas llatina, referit a una qüestió d’enunciació 
(allò concís), i el de forma breu, és a dir, allò que és petit.

Pel que fa a la resta de treballs, trobem, dins el terreny dels estudis d’història de la literatura, les aportacions 
de Josep M. Balaguer, qui, amb «La brevetat com a estratègia de reflexió literària en el grup de Sabadell», s’endinsa 
en un estudi al voltant de la relació fragment-totalitat per tal de fer-nos veure com Trabal i Oliver empraren d’una 
manera ben sucosa formes de narrativa breu amb la voluntat de teoritzar no sobre les mateixes formes breus sinó 
sobre la novel·la. Vicent Alonso, en «Sobre la publicació en forma de recull del conte contemporani», tracta 
d’aprofundir en l’estudi dels modes de publicació dels contes, per tal d’extraure’n lectures que tinguen en compte 
el rendiment que poden donar els diversos paratextos, amb exemples, entre altres, de Calders o Miquel de Palol. 
Quant a la participació de Pere Rosselló Bover, «Entre el quadre de costums i el relat breu: alguns exemples en 
l’obra de Miquel dels Sants Oliver i Gabriel Alomar», podem destacar la reflexió sobre els límits imprecisos que 
presenten el quadre o article de costums i el conte o relat breu, amb la conclusió que és el tractament del personatges, 
a partir d’una major profunditat psicològica, l’aspecte més rellevant a l’hora de marcar terrenys de frontera entre 
relat breu i quadre de costums.

Els professors Santiago Renard i Josep Gavaldà presenten respectivament «Punt de vista i brevetat» i «El ritme 
del relat audiovisual». L’estudi que ofereix el primer parteix de la idea de buscar unes marques que podrien 
singularitzar, pel que fa al punt de vista, el relat breu, a partir d’un corpus heterogeni i amb unes conclusions 
presentades com a provisionals. Quant al treball de Gavaldà, centra els interessos en els elements de la velocitat, 
l’acceleració o la comprensió del temps tan característics sobretot dels relats televisius. A més, tenim l’aportació



de Mariola Aparicio, qui estudia la presència de la tanka en la poesia catalana del segle xx, sobretot en poetes com 
Rosa Leveroni, Màrius Torres, Espriu o Vicent Andrés Estellés.

Tot i que pertanyents a la part teòrica del congrés, les intervencions de Margarida Aritzeta i d’Assumpció Bernal 
sí que agafen com a corpus d’aplicació teòrica la producció de Rodoreda. Pel que fa a la primera de les autores, 
amb el treball «Mons possibles i narrativa breu», i a partir del conte La sala de les nines, revisa les possiblitats 
analítiques del concepte de món possible en relació amb el d’intertextualitat, la qual cosa, i citem 1’autora, "situa 
un text literari en un context de tradició literària, en un diàleg intertextual a través del qual adquireix la seva 
existència, el seu reconeixement i el seu sentit”. Assumpció Bernal, en «El mite i el conte: la paràbola de la brevetat 
rodoriana», s’acosta al concepte de mite, tot destriant-ne les diferències amb el concepte de ficció, amb la 
consideració de ser la narrativa breu, així com la poesia, prototipus de l’assimilació progressiva del mite a la 
literatura, argumentacions que acompanya amb una sèrie d’exemples extrets de textos de Mercè Rodoreda.

La major part del volum recull els treballs dedicats a l’estudi de l’autora seleccionada, amb un total de tretze 
aportacions. En aquest conjunt veiem enfocaments i objectes d’estudi diversos, tot i algunes coincidències en 
aquest darrer cas que fan molt interessant la confrontació d’objectius i de mètodes o enfocaments analítics.

En aquesta segona part, les ponències corresponien a Carme Arnau i Maria Campillo. Carme Arnau, referència 
obligatòria a l’hora d’apropar- se a l ’ autora, presentà «Mercè Rodoreda, contista (1933-1974): una aproximació a 
la seva evolució i influències», en la qual se’ns ofereix una revisió de la trajectòria de Rodoreda, tot distingint-ne 
tres etapes. L’altra ponència, una de les aportacions ben interessants del simposi, fou la titulada «Mercè Rodoreda: 
la construcció de la veu narrativa», de Maria Campillo, qui centra el treball en la preocupació per “les formes de 
narrar” i les provatures a què dóna peu, una qüestió central en els anys trenta.

Quant al conjunt de les comunicacions, el que destaca és el dibuix del mosaic que, des d’una lectura detinguda, 
pot resultar d’acostaments metodològics diferents, així com la constatació de potencialitats teòriques i audàcies 
personals diverses, com les que tot seguit ressenyem de manera necessàriament breu.

Marina Gustà aporta, amb «“(...) les tristeses dels altres.” Conte i monòleg a La meva Cristina i altres contes», 
l'anàlisi d’alguns dels mecanismes narratius implicats en l’ús del monòleg. Vicent Simbor, en «El joc temporal 
en els contes de Mercè Rodoreda», destaca l’evocació del passat com un element clau dels contes i ens proporciona 
un estudi ben detallat de les modalitats de construcció d’aquesta evocació, a partir de les aportacions del narratòleg 
Genette sobre l’estudi del temps del discurs. «Metamorfosis i altres prodigis en els contes de Mercè Rodoreda», 
de Carme Gregori, se centra en la problemàtica del gènere fantàstic i la representació de la realitat a partir dels casos 
de metamorfosi, amb la voluntat afegida d’aclarir una qüestió embolcallada sovint de confusions terminològiques. 
Sobre la traducció a l’alemany dels contes de Rodoreda es publicad treball de Heike van Lawick, on podem trobar 
notes sobre la recepció crítica a Alemanya i informació sobre les traduccions fetes, així com una anàlisi sobre els 
problemes de traducció de La meva Cristina i altres contes. Margarida Casacuberta, en «Sobre Viatges i flors, de 
Mercè Rodoreda», reflexiona sobre el concepte de realitat de l’autora i ens n’ aporta una visió que permet connectar 
aquesta obra amb la seva producció anterior, la qual, per tant, se’ns mostra menys distanciada del que semblava. 
Maria Josep Cuenca, en «Mecanismes conversacionals en la narrativa breu de Mercè Rodoreda», proposa el 
concepte de “diàleg monologat” per acostar-se a l’anàlisi dels contes i demostra l’interés que poden tenir les 
aportacions de l’anàlisi de la conversa en aquest camp. Lluís Messeguer, amb «Pragmàtica de la cita en l’escriptura 
breu de Mercè Rodoreda», s’endinsa en el terreny de l’estudi del joc intertextual i analitza els dos usos pragmàtics 
de la cita (l’irònic o parodie i el narratiu). Amb «Una aproximació a “La salamandra”: incertesa amorosa i



condicions d’amor», Enric Balaguer ens ofereix una lectura de la narració de Rodoreda des de la psicoanàlisi, 
l’antropologia i el biografisme.

Un altre treball ben interessant és «Mercè Rodoreda i els seus Vint-i-dos contes. Ni més ni menys», de Jaume 
Aulet, que aporta una anàlisi que ajuda a situar el volum en la trajectòria de l’autora, com una obra representativa 
de la narrativa catalana dels 50, la qual recull un ampli ventall de tècniques narratives dins un marc literari preesta
blert. Altres aportacions són les de Josepa Martínez, que presenta «Finals textuals en la narrativa breu rodoriana», 
una aproximació a l’anàlisi dels finals textuals a partir de la teoria dels recursos terminatius de Marco Kunz. I la 
de Carles Cortés, «La narrativa breu de Mercè Rodoreda en els anys 30», que ens acosta als contes publicats a la 
premsa.

Tot i que sonarà a tòpic rebregat, cal dir que, tal com és usual en aquest tipus de publicació miscel·lània, 
comptem amb un conjunt heterogeni d’aportacions, que aconsegueixen un avanç inqüestionable. I no només pel 
que fa als estudis d’una autora fonamental com Mercè Rodoreda, sinó també - i  possiblement en aquest punt rau 
el mèrit d’aquesta iniciativa- per tal de despertar i aconseguir amb èxit una atenció cap a les formes discursives 
caracteritzades per la brevetat, un dels interessos que sense cap mena de dubte justifica aquest simposi i que -no 
ho podem oblidar- ha centrat gran part dels estudis dels tres responsables directes, V. Alonso, A. Bernal i C. 
Gregori, als quals és just felicitar per tot plegat. Només cal esperar que aquest camí encetat tan brillantment es 
consolide per tal de donar peu a noves reflexions i estudis al voltant de la brevetat i de la mà d’altres autors.

R am on  X. R osselló  
Universitat de València

Estudis villalonguians

Actes del Col·loqui Llorenç Villalonga, a cura de Pere R osselló  B o v er , Barcelona 1999, Universitat de les Illes 
Balears/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Bibliografia de i sobre Llorenç Villalonga, a cura de Carme B o sch , Jordi L a rio s , Jaume P o m a r , Rafael R amis 
i Pere R osselló  B o v er , Palma de Mallorca 1999, Miquel Font, Editor.

El Col·loqui Llorenç Villalonga, que va tenir lloc a Palma entre els dies 20 i 22 de novembre de 1997, va ser 
una de les commemoracions dedicades al centenari del naixement de l’autor de Beam o la seda de les nines. L’eix 
del Col·loqui fou un cicle de conferències que va aplegar la major part dels especialistes en la figura i en l’obra de 
l’autor mallorquí. Ara, Pere Rosselló Bover se n’encarrega de l’edició, i presenta unes actes que, fidels a les 
convencions del gènere, mostren anàlisis globals i d’altres que ho són menys; per contra, com a relativa novetat, 
m’atreviria a afegir que en aquest cas els últims no són fàcils de delimitar. La raó de fons s’ha de buscar en 
Villalonga mateix, en el tipus d’escriptura que practica i que consisteix, com diu Molas, a transformar memòria 
i ideologia en gran literatura. S ’ entén fàcilment que diversos àmbits de la seua producció hagen adquirit un tarannà 
globalitzador, en el sentit que mostren més aspectes dels que en principi els estaven destinats. Aquest caràcter 
globalitzador és el que s’acaba encomanant en la major part dels treballs.

Per exemple, els que es dediquen a analitzar actituds obertament sociopolítiques de Villalonga a través del 
periodisme i de la presència pública, com el de Jaume Pomar -«Dhey i els seus enfrontaments»-, o fins i tot els


