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De l’admiració 
a la biografia

Mai abans com ara ha resultat tan
pertinent presentar un retrat biogràfic
de Caterina Albert, justament perquè
aquest any se celebra el centenari de
la publicació en llibre de Solitud
(1905), la que podria haver estat la
primera obra del cànon català con-
temporani, si no haguéssim tingut la
sort de tenir un reformador de la poe-
sia i enriquidor del llenguatge líric,
com ho va ser Mn. Cinto Verdaguer.
Aquesta, entre d’altres, és una de les
tantes opinions i idees que podem tro-
bar en les pàgines inicials del retrat
biogràfic que Marta Pessarrodona ha
preparat, conjuntament amb la
col·laboració de la fotògrafa Pilar
Aymerich, i que porta per títol Caterina
Albert: un retrat. La gran edició i l’in-
terès gràfic es pot copsar amb un sol
cop d’ull, però la importància d’aques-
ta obra la percebem quan obrim les
seves pàgines i veiem una completa i
informada cronologia, i especialment
una interessant introducció aproximati-
va a la figura i a l’obra de Víctor
Català. 

És clar, però, que no cal justificació
històrica per oferir una mirada a una
altra novel·lista catalana contemporà-
nia (potser la millor), sinó una bona
dosi d’admiració i de dedicació, que
són dos dels trets que evidencia la
recent biografia literària que ha ela-
borat Marta Pessarrodona: Mercè
Rodoreda i el seu temps. El títol d’a-
quest amè estudi posa de manifest una
de les característiques principals del
seu estil investigador, que consisteix en
el gust per emmarcar l’obra i la figura
de les autores que tracta enmig del
panorama cultural i històric mundial.
La seva argumentació històrica depèn
d’una marcada pèrdua de sentit pro-
vincià per tractar la literatura catala-
na: l’equipara i la compara a altres
cultures amb major prestigi (anglesa,
nord-americana o francesa), i és
capaç de concebre i demostrar que la
història  d’aquesta literatura també
s’ajusta a la tripartició històrica de
l’evolució de la literatura feta per
dones, encunyada per Elaine
Showalter, i que estableix tres
moments: «literatura femenina», «femi-
nista» i «femella». A Caterina Albert:
un retrat establia comparacions entre
autores catalanes i europees, i lligava
l’estudi de la vida i l’obra d’una auto-
ra al seu context històric, i la relacio-
nava amb altres fets concrets o esde-
veniments personals d’altres autores;

però aquest estil es referma i assoleix
el seu èxit en l’estudi que ens ocupa.
Mentre que els retrats volen oferir una
mirada estàtica a diferents moments de
la vida d’una escriptora, aquesta bio-
grafia dividida en períodes de la vida
de l’autora de La plaça del diamant té
dues parts molt marcades que no apa-
reixen, però, visibles als lectors, sinó
que les va barrejant en cada capítol i
ens les ofereix sense que gairebé ens en
puguem adonar. Marta Pessarrodona
s’ocupa dels avatars biogràfics i literaris
de Mercè Rodoreda, i dels esdeveni-
ments culturals i polítics de l’època que
li va tocar viure a l’autora barcelonina.
Aquest fet provoca que aquesta sigui
una biografia erudita —però no pas
il·legible, saberuda o acadèmica—,
que perfectament pot delectar a
aquells lectors i lectores a qui apassio-
ni l’obra i la figura de Rodoreda; a qui
interessi la història i la literatura cata-
lana del segle XX; o a qui sedueixi la

vida i la literatura escrita per dones.
I fins i tot m’atreviria a dir que aquesta
obra pot ser del gust d’aquelles perso-
nes a qui plau de llegir biografies que
no només se cenyeixen als fets externs
d’una personalitat literària, sinó que
s’interessen per les interpretacions més
íntimes i personals.

A part de la demostració del gran
coneixement que Pessarrodona ha
adquirit de l’autora d’Aloma —fruit,
sens dubte, de les hores que ha passat
a l’Arxiu Mercè Rodoreda, a l’Arxiu
Nacional de Catalunya, i llegint els seus
textos—, un dels trets distintius d’aquest
estudi és que la biògrafa no s’amaga al
darrere del seu discurs, sinó que hi apa-
reix aquí i allà. Ofereix la seva opinió
sobre interpretacions errònies de la crí-
tica a propòsit de la seva vida i obra;
proporciona opinions pròpies de la
gran lectora que és i connecta passat-
ges novel·lístics a escenes o moments
de la vida de Rodoreda, i relaciona
conductes o situacions vitals i literàries
de l’escriptora barcelonina amb fets o
aspectes determinats de la cultura i la
literatura mundial. Evidentment, aquest
estil biogràfic ha estat après de la millor
tradició anglesa, i més concretament de
Leslie Stephen (pare de la Virginia
Woolf, una de les autores que ella més
ha admirat) i de Lytton Strachey, un dels
membres vinculat al Grup de
Bloomsbury —sobre el qual ella ha
escrit. Útils són, també, les informacions
sobre el context històric global que pro-
porciona Marta Pessarrodona en tot
moment, que acompanyen els lectors i
que ens fan percebre molt millor les
decisions literàries i personals d’una
imaginació i personalitat tan interessant
i complexa com la de Rodoreda.

Aquesta és una biografia personal
—gens freda i distant envers l’objecte
d’estudi—, i així ha volgut precisament
l’autora que fos, des del mateix moment
que aquesta obra ve encapçalada per
un pròleg on presenta la relació que
ella mateixa va tenir amb la novel·lista
catalana els darrers anys de la seva
vida, fins a la seva mort. Sens dubte,
aquest és el fruit del treball d’una
amant de l’obra i de la figura de Mercè
Rodoreda, i això, em sembla clar, que
ella vol que es noti. Fins al punt que així
ho ha declarat al final de la introducció
i del volum mateix, quan juga amb els
versos d’un poema seu titulat «In memo-
riam» (de Memòria I, 1979): Rodoreda
viu en els seus admiradors.
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