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Neus Real Mercadal, Mercè Rodoreda: l’obra de preguerra, Barcelona, Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, 2005, 507 pp.

La crítica de l’obra de Mercè Rodoreda ha abordat en diverses ocasions la decisió
que ella mateix prengué, trenta anys després de la seua publicació, de no incloure en
les Obres Completes les quatre primeres novel·les. Sóc una dona honrada?, Del que hom
no pot fugir, Un dia de la vida d’un home i Crim, es van convertir així en novel·les
rebutjades per una autora que només va acceptar la reedició d’Aloma (1938), això sí,
després de sotmetre-la a una revisió completa. L’escriptora, en una etapa de gran
creativitat, manifestava a finals dels anys seixanta la seua voluntat de no reescriure obres
anteriors, amb l’excepció del text publicat durant la guerra, que no veuria novament
la llum fins el 1969. D’aquesta manera, en una carta enviada des de Ginebra el
31.01.67 a Joan Sales, escrivia: «si sabéssiu la mandra que em fa encarar-me amb Aloma
amb les ganes que tinc de fer coses noves... Bé, l’obligació és l’obligació.» Finalment,
entre els anys 2002 i 2006, la Fundació Mercè Rodoreda ha produït una edició crítica
de les quatre primeres obres a cura de Roser Porta, que en facilita la lectura en el
moment actual.

Amb la voluntat d’entendre els orígens literaris d’una escriptora que assolí la seua
maduresa com a narradora durant la postguerra, tot destriant el context social i cultural
en què es mogueren, es basteix el llibre Dona i literatura en els anys trenta: la narrativa
de les escriptores catalanes fins a la guerra civil de Neus Real Mercadal. Un estudi que
correspon a la tercera part de la seua tesi doctoral dirigida per Jordi Castellanos i llegida
el 2004 a la Universitat Autònoma de Barcelona. En la seua investigació primigènia,
Real va abordar el panorama general en què es movien les autores de preguerra com
Vernet, Montoriol, Arquimbau, Murià, Lewi i Bertrana. Per la seua banda, l’obra de
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Rodoreda tingué un tractament específic, la mostra del qual és la publicació que ara
presentem. Aquest estudi es va fer amb l’ajut d’una Beca de Formació d’Investigadors
concedida per la Generalitat de Catalunya. L’origen acadèmic de l’estudi que ara es
presenta és evident al llarg de la seua lectura. Així, el text es construeix en tot moment
amb un caràcter argumentatiu que justifica qualsevol de les afirmacions que s’hi
presenten. D’igual manera, podem trobar un estat de la qüestió inicial sobre l’estudi
de la narrativa rodorediana de preguerra, tot analitzant i comentant aportacions
anteriors sobre l’objecte d’estudi. Potser per això podem entendre la dèria inicial de
marcar distàncies amb investigacions precedents sobre l’escriptora i, més concretament,
sobre l’etapa literària abordada. Uns estudis que, arran de l’exhaustiva i completa
anàlisi de Real, queden endarrerits, un fet habitual en el cas d’autors com Mercè
Rodoreda que han tingut un tractament crític tan intens en les últimes dècades.

El treball de Real esdevé, doncs, el punt últim –no podem dir-ne final, ja que
la genialitat discursiva de la Rodoreda sempre pot motivar interpretacions distintes o
complementàries– de la llarga dedicació que la crítica ha fet sobre l’escriptora. Potser
podem retraure a l’estudiosa que, una vegada bandege els estudis precedents per
discrepància metodològica o per localització d’errades contextuals, no tinga en compte
cap de les aportacions anteriors, tot centrant-se principalment en els treballs dels
investigadors pròxims al centre on ella ha portat endavant la seua recerca. Una filiació
que queda ben palesa des dels «Mots preliminars» de la publicació: «La meva línia
d’anàlisi de la figura i de l’obra de la novel·lista n’és directament deutora, i voldria
pensar que presenta una clara continuïtat amb la via interpretativa oberta per la
professora de la UAB» (p. 13). La riquesa de les interpretacions literàries s’obté, al
nostre parer, a partir de la integració de la multiplicitat de les valoracions sobre el
producte analitzat, no excloent, en cap moment, qualsevol de les perspectives d’anàlisi.

Amb tot, Mercè Rodoreda: l’obra de preguerra, es construeix com un manual
sòlid, amb una voluntat de recerca completa de totes les fonts documentals que van
englobar la publicació de les primeres novel·les de Mercè Rodoreda. Un recorregut
intens i minuciós per tots i cadascun dels passatges de l’escriptora durant els anys
compresos entre la publicació de la primera novel·la Sóc una dona honrada? a l’última
d’aquest període, Aloma. Una tria plenament justificable ja que l’objectiu de l’estudi
és, des del principi, l’anàlisi del context social i personal de l’escriptora abans de l’exili.
Potser per això la tria del títol del llibre no és del tot representatiu de les cinc novel·les
analitzades i d’altres peces literàries, ja que, en fer referència a la preguerra, es deixa
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involuntàriament fora les obres, com Aloma, publicades durant la guerra. Un matís
sense importància perquè, com Real explicita, la inclusió de la novel·la del 1938 és
fonamental per observar, des d’una perspectiva historicista, la trajectòria de l’escriptora
durant aquells anys: «per comprendre la fita individual i col·lectiva que aquest
representava; la particularitat de la producció rodorediana respecte de les seves
coetànies, i, finalment, el fet que en aquests anys es van assentar els fonaments essencials
de l’obra de qui en la postguerra esdevindria una de les personalitats més rellevants» (p.
15).

L’estructura del volum editat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat
presenta tres parts clarament diferenciades, tot i la distribució en cinc capítols, a partir
de la publicació de les primeres novel·les de Rodoreda. Així, després de la introducció
i anàlisi de la crítica, Real aborda la primera obra literària de l’escriptora, Sóc una dona
honrada?, al costat dels textos periodístics que va escriure entre els anys 1932 i 1933.
El segon gran capítol s’emmarca entre el 1933 i 1934, tot coincidint amb la publicació
de la segona i tercera novel·la de l’autora, Del que hom no pot fugir i Un dia de la vida
d’un home. L’estudiosa inclou ací l’estudi minuciós de la resta de participacions
intel·lectuals de Rodoreda al voltant del setmanari Clarisme, arran de la relació
d’aquesta amb el director del Liceu Dalmau des del 1931, Delfí Dalmau. Un lligam
que va incorporar definitivament l’escriptora al món del periodisme, tant des de les
col·laboracions al setmanari com en l’empresa editorial homònima, on localitzem el
volum Polèmica –en el qual trobem diverses converses entre tots Dalmau, Rodoreda,
Carles Varela i José Ortega y Gasset. La localització dels textos escrits per l’escriptora
barcelonina en la premsa d’aleshores és completa; així, fins i tot, Real aborda, d’una
manera encertada, les col·laboracions anònimes i les signades amb pseudònims tan
suggerents com Hari-Hara, Just d’Esvern o Justus Cabotus. Finalment, el tercer bloc
esdevé l’estudi del període 1934-1936, els dos anys en els quals es presenta la seua
quarta novel·la, Crim, a més de diversos relats breus. Real incorpora també, tot i la no
coincidència cronològica del capítol, la referència a Aloma, publicada dos anys més
tard. D’igual manera, hi ha un estudi força interessant dels contes que publicà entre
1934-1936 on s’agraeixen alguns paral·lels apuntats entre els relats breus i les novel·les
d’aquest període.

La voluntat d’encasellar les novel·les en un corrent estilístic concret, al temps que
s’aborda els textos com a producte d’un alt grau d’experimentació i de manca de
concreció en base a la realitat formativa de l’escriptora, obliga Neus Real a concretar
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els seus elements constitutius enmig «dels tres grans corrents que, sovint amb espais
d’interesecció, van coexistir en el període de preguerra a Catalunya» (p. 194).
L’estudiosa es refereix als models que van superar definitivament l’herència modernista
en la narrativa catalana: el psicologisme i els elements desmitificadors de procedència
avantguardista. Amb tot, l’objectiu excessivament sistematitzador provoca afirmacions
poc aclaridores com la referida a Del que hom no pot fugir: «havia begut directament de
les fonts modernistes per filtrar-ne les aigües des del model del psicologisme, sobretot
en les seves formes tradicionals però amb l’intent d’incorporar-ne algunes innovacions»
(p. 195). Una mica més endavant, Real afirmarà que la novel·la «desprèn perfums de
l’obra de Joaquim Ruyra i Víctor Català» (p. 213). Una manca de concreció que podria
haver abordat, sens dubte, les influències concretes del model ruralista en aquesta
novel·la, un fet que ja ha estat incipientment abordat per altres investigadors.

El llibre acaba amb un capítol que sintetitza el treball compromés de Rodoreda
durant els anys de la guerra, com també l’obtenció del primer Crexells i la recepció
d’Aloma. Unes últimes pàgines serveixen al lector per a entendre el pas de l’escriptora
de la preguerra a la postguerra, una mena de conclusió que no acaba d’abordar una de
les expectatives que l’estudi d’aquestes primeres obres de Rodoreda pot tenir, la
possible prefiguració d’estructures i d’eines estilístiques de les narracions posteriors.
Una anàlisi comparativa que encara resta per fer, una perspectiva d’anàlisi que de segur
aportarà noves llums al coneixement de la construcció narrativa de Mercè Rodoreda.
No obstant això, Real introdueix, de manera esparsa durant la investigació, algunes
referències a obres posteriors que poden obrir la llum a futures recerques.

Pel que fa a la redacció de l’estudi, cal insistir en la minuciositat referencial de
les fonts consultades. És d’agrair que, quan no les troba, la investigadora ho indica,
conscient de l’existència encara d’aspectes per aclarir en l’obra de Rodoreda. El text ve
bastit per nombroses notes a peu de pàgina i referències internes del text on s’amplia
la localització dels exemples i de la vastíssima bibliografia consultada, tot i evitar
intencionadament l’ús dels estudis crítics bandejats des de l’inici a causa de la seua
distinta perspectiva metodològica. D’igual manera, l’autora incorpora quadres
sistematitzadors que faciliten la comprensió dels elements d’anàlisi, encara que en
alguns casos, com en el tractament percentual de les aparicions de les dues veus
narratives de Sóc una dona honrada? (p. 34), no observem després cap conclusió
concreta sobre els índexs apuntats. Un text magníficament treballat però que presenta
una manca de precisió i de concisió en la redacció d’alguns paràgrafs, la qual cosa
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provoca repeticions de continguts innecessàries. Així, la gran quantitat d’informacions
complementàries, a partir de l’aparat crític, com també la reproduccions excessivament
llargues de fragments dels textos analitzats en el cos del text, ralentitzen la lectura per
al públic no especialitzat. En tot cas, el llibre es presenta per a un públic específic que,
tot i conéixer el conjunt de l’obra rodorediana, està interessat a completar la seua
informació sobre els orígens literaris de l’autora.

Potser un dels elements que manquen en l’estudi és l’anàlisi lingüística d’una
autora que està construint la pròpia veu narrativa, un estil més pròxim a l’oralitat com
el que mostrarà en les narracions de postguerra pot tenir arrels interessants en aquests
textos. La mateixa revisió d’Aloma per part de la mateixa autora trenta anys més tard
és una bona mostra de la consciència de l’escriptora. Malgrat tot, la investigadora
aborda la importància dels jocs lingüístics i de les ironies que configuren bona part de
les paròdies que crea sobretot en Un dia de la vida d’un home i Crim. És obvi que
l’observació dels elements lingüístics pot aportar un enriquiment notable a l’anàlisi de
textos literaris i, en aquesta ocasió, podria ajudar a concebre amb major profunditat
la construcció del primigeni discurs rodoredià.

Un dels elements més ressaltables de l’anàlisi de Real és la incorporació de la
recepció dels textos en el seu context, un punt que sens dubte no havia estat tingut en
compte en treballs anteriors sobre l’autora i que augmenta el coneixement que tenim
dels seus inicis literaris. Així, coneixem que «la major difusió d’Un dia de la vida d’un
home respecte de les dues novel·les anteriors [...] va revertir en noves tribunes d’activitat
literària per a Rodoreda, la carrera de la qual va prendre, així, un impuls definitiu.» (p.
299). D’igual manera, cal destacar la consideració dels relats rodoredians «com a
ficcions amb entitat pròpia i suficient, narrativa i contextual» (p. 23), una individuació
que es concreta en un tractament especial dels elements literaris i culturals per a
cadascuna de les obres analitzades. Una sistematització coherent amb la metodologia
historicista aplicada durant tot el treball de Real. En aquest sentit, és ben suggerent la
concreció de les primeres novel·les rodoredianes a partir de dos fronts creatius: el
conreu de la novel·la psicològica (Del que hom no pot fugir) i la caricatura genèrica, a
través de la paròdia de la primera (Un dia de la vida d’un home) o de la novel·la de
detectius (Crim). Per tal d’incloure en aquest esquema la primera història de Rodoreda,
Sóc una dona honrada?, Real conclou que tots aquests fronts hi són «inicialment
continguts» (p. 28), una afirmació que s’intenta justificar en el capítol segon del llibre,
amb afirmacions tan matisables com: «Sóc una dona honrada? És la reescriptura des de
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la inscripció en la novel·la psicològica, en voga a tot Europa en els anys trenta, però
intentant evitar caure en el sentimentalisme per la via de la paròdia» (p. 47). Més
adequada sembla la consideració d’Un dia de la vida d’un home i de Crim en el marc
de la caricatura del gènere a què es refereixen, una bona mostra de la voluntat
d’experimentació de la jove escriptora d’aleshores. Al seu torn, Aloma queda fora de la
consideració bifrontal anterior que Real explicita, en tant que esdevé la culminació del
model estilístic assajat en els textos anteriors.

D’igual manera, hem de destacar els paral·lels biogràfics de l’escriptora amb
diversos passatges dels primers escrits que l’estudi ens aporta. Estudiar les primeres
obres d’un autor o d’una autora significa, en un bon nombre de casos, trobar l’obra
imperfecta que anirà perfeccionant-se amb el temps amb l’ajut de l’experiència vital i
literària (o a l’inrevés). En el cas de Mercè Rodoreda, el fet que rebutjàs aquestes
novel·les dóna compte del sentiment d’imperfecció que en tenia i també, possiblement,
la crítica més pròxima. Aquestes obres poden mostrar-nos el camí que va seguir en el
seu aprenentatge creatiu: a partir de les novel·les més personals i menys elaborades,
podem conéixer múltiples qüestions sobre l’autora i la seua narrativa. D’aquesta
manera, serà més senzill, com apunten nombrosos exemples de l’estudi de Neus Real,
localitzar aspectes relacionables amb la mateixa trajectòria de l’escriptora. Així, per
exemple, la investigadora afirma que «la coincidència entre el sexe de Rodoreda
–l’autora de la narració i de l’endreça, del llibre– i el del personatge principal no és pas
gratuïta» (p. 59), en relació a la novel·la del 1932. Una intuïció que, ben administrada,
dóna rèdits en la investigació d’alguns aspectes poc clars en els inicis literaris
rodoredians. Neus Real l’administra bé, no en té por, i així aconsegueix diverses
conclusions de gran lucidesa que podem localitzar al llarg de tot el treball, com és el
cas de l’afirmació següent: «Mercè Rodoreda va recórrer a un discurs deutor de
l’experiència de les avantguardes, en especial amb relació a la naturalesa onírica de les
imatges» (p. 233). Tot i que, en algun cas, la intuïció la porte a afirmacions una mica
categòriques: «la novel·la de Rodoreda [Un dia de la vida d’un home] és la paròdia
directa de Vint-i-quatre hores de la vida d’una dona [de Stefan Zweig].» (p. 240), tot
partint d’una afirmació de Domènec Guansé, qui afirmava el 1935 que el text
rodoredià era «una mena de paròdia d’aquelles famoses Vint-i-quatre hores de la vida
d’una dona».

Cal ressaltar igualment el rastreig per les influències de Mercè Rodoreda en la
construcció dels seus primers textos, des de les lectures que va fer en els seus inicis
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literaris, a la relació amb d’altres escriptors coetanis. Uns punts bàsics per acabar
d’entendre l’evolució estilística de l’autora al llarg de la dècada dels trenta. Aquesta és,
sens dubte, una de les aportacions més destacades de la investigació de Neus Real, a més
de fer un inventari exhaustiu de totes les publicacions literàries i periodístiques de
l’escriptora. D’aquesta manera, gràcies a aquest treball, el lector pot obtenir una visió
força completa de la completa producció escrita de Rodoreda durant els anys trenta,
com també de la situació contextual en què es va realitzar. Una anàlisi completa que
supera, sense cap dubte, els treballs anteriorment publicats sobre aquesta matèria. Un
excel·lent punt i seguit en les investigacions sobre l’obra de Mercè Rodoreda.

CARLES CORTÉS

Universitat d’Alacant

Pere Rosselló Bover, La narrativa i la prosa a Mallorca a l’inici del segle XX, Palma
de Mallorca-Barcelona 2006, Universitat de les Illes Balears/Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 319 p.

L’estudi, per part de Pere Rosselló, de la narrativa i de la prosa a Mallorca en el
període que va des de finals del segle XIX fins als anys trenta del segle XX es remunta més
de vint anys enrere, quan la redacció de la seua tesi doctoral, dedicada a Salvador
Galmés i Sanxo, el va portar a endinsar-se en el marc dins el qual calia situar el seu
principal objecte d’estudi. La prosa mallorquina de l’època apareixia en aquells
moments com una realitat més aviat pobra i d’escàs interès, gairebé inexistent, sobretot
comparada amb la importància de l’aportació poètica coetània. Els treballs de Pere
Rosselló han contribuït de manera decisiva a matisar aquesta visió fins a canviar-la en
profunditat en determinats aspectes, omplint els buits del desconeixement amb
informació i anàlisis rigoroses. Com ell mateix assenyala, el principal objectiu del
conjunt de treballs ara aplegat en volum és «desmuntar un dels tòpics més fressats sobre
la literatura catalana a Mallorca durant els inicis del segle XX , segons el qual fins a
l’aparició de Llorenç Villalonga no hi va haver novel·la a la nostra illa» perquè, si bé és
cert que el gènere no es va consolidar fins els anys setanta, «els assaigs de creació d’una
narrativa catalana a Mallorca es produeixen ja molt poc després de la Renaixença» (p.
7). Des dels anys vuitanta, doncs, Rosselló ha dedicat una atenció constant a l’estudi


