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ROBERTO BOLAÑO
Anagrama
1.125 pàgs. 20 euros
Àlex Rigola es va quedar tan im-
pactat per l’obra pòstuma de Ro-
berto Bolaño que va decidir por-
tar-la al teatre, malgrat tenir una
extensió aparentment inabasta-
ble. L’aventura teatral del direc-
tor del Lliure és un exemple més
de l’atracció que exerceix el llegat
del desaparegut escriptor.

Moby Dick
HERMAN MELVILLE
Zeta bolsillo
304 pàgs. 10 euros
La mítica col·lecció de l’Editorial
Bruguera Historias Selección va
apropar obres clàssiques de la lite-
ratura juvenil a tres generacions
de lectors. Ediciones B la reprèn
amb la reedició d’una dotzena de
títols, entre ells el de Melville.

Tots els contes
PERE CALDERS
Labutxaca
984 pàgs. 13,95 euros
La plena independència de la rea-
litat singularitza els contes de
Calders. Esperits, fantasmes,
mags, desdoblaments i desapari-
cions amaren unes històries ple-
nes de subtilesa i ironia, sota les
quals s’amaga una afilada inda-
gació sobre els trets més absurds
del comportament humà.

El séptimo velo
JUAN MANUEL DE PRADA
Booket
782 pàgs. 9,95 euros
La Guerra Civil i la Segona Guer-
ra Mundial ofereixen a Prada el
marc per a un exercici d’explora-
ció de la memòria. Una mostra
de la seva prosa més frondosa
amb què l’autor va guanyar l’úl-
tim premi Biblioteca Breve.

Micromegas / Zadig
VOLTAIRE
Navona
140 pàgs. 9,50 euros
El campió de la raó i una de les
figures centrals de la Il·lustració
lluita en aquests textos contra el
dogmatisme i les falses aparen-
ces. Voltaire llença les seves críti-
ques mitjançant la narració del
viatge d’un gegant extraterrestre
que recala al nostre planeta i
amb un conte oriental protagonit-
zat per un jove virtuós, però inca-
paç de triomfar a la vida.

En el búnker con Hitler
BERND FREYTAG VON
LORINGHOVEN
Crítica
176 pàgs. 6,95 euros
Una relat estremidor dels darrers
nou mesos de la Segona Guerra
Mundial i dels últims dies de Hit-
ler, des de l’experiència d’un dels
darrers homes que el van veure
amb vida. L’autor retrata l’at-
mosfera opressiva de les con-
ferències en què el Führer deci-
dia el curs de la guerra.

I després de la
globalització?
JOAN TUGORES
Eumo
170 pàgs. 9,50 euros
La globalització obre expectati-
ves, però també genera recels.
Les regles del joc han canviat i
han crescut les relacions econò-
miques internacionals. Quin efec-
te tindran els canvis derivats de
l’economia global? Perdrem els
progressos democràtics i de be-
nestar assolits al segle XX? Són
alguns dels interrogants plante-
jats pel catedràtic d’Economia de
la Universitat de Barcelona.

El mundo según Garp
JOHN IRVING
Tusquets
688 pàgs. 9,95 euros
Novel·la que va consagrar l’au-
tor de títols tan exitosos com
Una dona difícil. L’autor s’endin-
sa aquí en un món estrafolari
d’hipocresia i violència, on Jenny
Fields, mare soltera, jove de Bos-
ton nascuda en una família be-
nestant, i el seu fill Garp, van

creant el seu món particular fins
veure’s envoltats de personatges
ben excèntrics.

Poesia completa
JOAN VINYOLI
Labutxaca
474 pàgs. 10,95 euros
Al pròleg d’aquesta edició, En-
ric Casasses afirma el següent
sobre els poemaris de l’enyorat
escriptor: “A l’obra de Vinyoli
s’hi troben veritats fondes que
necessitàvem saber i sempre ens
les dóna clavades amb la parau-
la exacta, precisa”. No cal dir
més.

Yo el Supremo
AUGUSTO ROA BASTOS
Debolsillo
585 pàgs. 9,95 euros
Obra mestra de l’escriptor para-
guaià, ofereix una reflexió sobre
el poder i la dictadura a partir de
la figura de José Gaspar Rodrí-
guez de Francia, que va governar
Paraguai entre 1814 i 1840. Una
puntuació no convencional i la
suma de distintes veus narrado-
res marquen l’estil del llibre.

La crisis del antifascismo
FERRAN GALLEGO
Debolsillo
633 pàgs. 9,95 euros
Una fotografia, recollida al lli-
bre, de la plaça de Sant Jaume
plena de barricades il·lustra la
tensió a Barcelona durant la pri-
mera setmana de maig de 1937.

La campana de cristal
SYLVIA PLATH
Edhasa
383 pàgs. 10 euros
El brutal col·lapse nerviós d’una
dona jove recorre el relat d’aques-
ta novel·la, publicada pòstuma-
ment i amb pseudònim, on molts
lectors han vist trets autobio-
gràfics de la malaurada poetessa.

El enigma del cuatro
IAN CALDWELL I DUSTIN
THOMASON
Roca editorial
394 pàgs. 8,95 euros
Els best-sellers han trobat una mi-
na en els misteris del passat. Ara
arriba el torn de resoldre les
claus que s’amaguen a un llibre

publicat el 1499 amb títol impro-
nunciable, Hypnerotomachia Poli-
phili. Què passarà? La solució a
les pàgines d’aquest entretingut
thriller d’ambient universitari.

Mira si yo te querré
LUIS LEANTE
Punto de Lectura
314 pàgs. 8,12 euros
El premi Alfaguara 2007 és una
potent història d’amor que s’en-
fronta al temps i la distància. Se-
guir la veu interior porta al prota-
gonista a un poblat del Sàhara i a
trobar, allà, el seu destí.

Estambul
ORHAN PAMUK
Debolsillo
437 pàgs. 8.50 euros
L’obra més emblemàtica del pre-
mi Nobel de Literatura 2006 és
un recorregut per la seva ciutat
natal, línia divisòria entre orient i
occident, a través de la memòria.

Biografía del hambre
AMÉLIE NOTHOMB
Quinteto
206 pàgs. 6,60 euros
La promesa de les lletres francòfo-
nes relata la seva caiguda en
l’anorèxia mentre acompanyava
el seu pare —ambaixador— per
Orient.

Tot un caràcter
IMMA MONSÓ
La Magrana de Butxaca
222 pàgs. 8,50 euros
Si existeixen conflictes inevita-
bles, aquests són entre pares i
fills. Si, a més, la mare és una
dona viscuda, madura i extroverti-
da, i la filla és una noia
tranquil·la i hermètica; si, encara
més, el conflicte està descrit per
una de les autores catalanes que
millor penetren en el caràcter dels
personatges, el resultat és aquesta
novel·la psicològica sobre el pas
del temps, les relacions de família
i la incapacitat de la nostra socie-
tat per viure el present.

Suite francesa
IRÈNE NÉMIROVSKY
Quinteto
539 pàgs. 8,95 euros
Obra d’aparença inacabada de
l’autora desapareguda en els
camps d’extermini nazis. Aquesta
vegada l’escriptora fa de mirall
d’una Europa incapaç d’assumir el
conflicte entre totalitarisme i de-
mocràcia. Concretament, es cen-
tra en l’ocupació de París per les
tropes nacionalsocialistes i, sobre-
tot, en la incidència dels esdeveni-
ments polítics i militars en la pobla-
ció civil. Una obra que ajuda a
entendre els desastres de la guerra.

C.S.

Hi ha llibres que delecten
per l’escriptura o les re-
flexions de l’autor i d’al-
tres que enganxen per

la intriga i les peripècies de la his-
tòria que expliquen. La catedral
del mar és de les segones. I a mol-
ta honra!, que diria Ildefonso Fal-
cones, l’autor d’aquest best-seller
ambientat a la Barcelona del se-
gle XIV que després de vendre
dos milions d’exemplars en caste-
llà vol mantenir el tron del super-

vendes en butxaca. Debolsillo, se-
gell de Random House Monda-
dori, hi confia perquè ha prepa-
rat una tirada de 200.000 exem-
plars en castellà i de 30.000 en
català.

Sigui com sigui, el que està
clar és que les aventures i, sobre-
tot, desventures d’Andreu Esta-
nyol tenen prou entitat com per
continuar guanyant lectors. El
protagonista és un nen que va
néixer serf i morí senyor, però l’in-
teressant aquí és l’ambientació

històrica en una Barcelona que
encara conserva l’emprempta
d’aquella època i, també, l’encert
de fer que el protagonista treballi
un temps com a bastaix, és a dir,
carregant-se a l’esquena les pe-
dres amb les que es va construir
Santa Maria del Mar, església
que dóna nom a la novel·la i so-
bre la qual gira tota la trama.

La catedral del mar / L’església
del mar. Ildefonso Falcones. De-
bolsillo. 672 pàg. 11,95 euros.

Bastaixos de butxaca
Els bastaixos que decora la porta principal de Santa Maria del Mar de Barcelona. / JOAN SÁNCHEZ

Pere Calders.

Butxaca

EL PAIS, dissabte 19 d’abril de 2008 EXTRA SANT JORDI / 29

Només sents: ‘No s’es-
criuen llibres, les dones
no escriuen llibres; totes
tenen mandra’ i això

m’ha cogut, i he volgut demos-
trar que jo escrivia un llibre, i per
tant donava una prova irrefutable
de la meva diligència i de la meva
manca de mandra”. Mercè Rodo-
reda, de 25 anys. Primera pàgina
de la seva primera novel·la, Sóc
una dona honrada? La jove irromp
amb força en el panorama dels
anys de la República, i en aquest
pròleg ja deixa clara la seva ambi-
ció literària, la voluntat de contri-
buir a normalitzar un mercat en
plena època de recuperació i les
ganes d’omplir el buit de dones
escriptores a Catalunya (unes ga-
nes que no tenen res a veure amb
el feminisme, del qual sempre va
renegar). I, en tercer lloc, demos-
tra el seu gust per l’humor, una
faceta que mai se li ha reconegut.

La jove Rodoreda va apostar
per la novel·la en un moment en
què dos sectors d’intel·lectuals de-
batien la seva necessitat i qualitat.
En l’article Joana Mas (publicat a
la revista Clarisme, el 25 de no-
vembre de 1933) es va alinear
amb el sector que demanava crear
un mercat en català per a un pú-
blic mitjà. Pragmàtica i gens elitis-
ta, conciliadora i lúdica, una Ro-
doreda de 25 anys va acabar de-
manant a un Josep Pla de 36 (lí-
der dels detractors del gènere) que
escrivís una novel·la.

L’empordanès no ho farà,
però ella sí. En els anys de la Re-
pública, a més de Sóc una dona
honrada? (Llibreria Catalònia,
1933), publicarà Del que hom no
pot fugir (Edicions Clarisme,
1934), Un dia de la vida d’un home
(Proa, 1934) i Crim (Edicions de
la Rosa dels Vents, 1936). Rebutja-
des per l’autora (que sí que va
refer de dalt a baix el 1969 l’Alo-
ma del 1938), van quedar amaga-
des com un “pecat de joventut”.
Igual que van quedar oblidats els
contes per a nens i per a adults i
una intensa activitat com a perio-
dista —sobretot com a inquieta
entrevistadora—, en mitjans com
ara La Rambla, La Publicitat, Mi-
rador i Clarisme.

La seva activitat dins les redac-
cions (territoris masculins com les
editorials) no va acabar aquí; sota
el pseudònim de Hari-Hara va
practicar el periodisme satíric a
Clarisme a l’estil del popular El
Be Negre. I, a més, va signar amb
Delfí Dalmau, el seu mestre de
català, editor i director de Claris-
me (un important impulsor, en de-
finitiva), el diàleg epistolar Estils,
dins el volum Polèmica (Edicions
Dalmau, 1934). Tota una etapa
que ha estat recuperada i estudia-
da a la Fundació Mercè Rodore-
da de l’Institut d’Estudis Cata-
lans amb les edicions crítiques de
les novel·les (2002 i 2006) i amb
l’estudi Mercè Rodoreda i l’humor
(2007).

Els inicis de Mercè Rodoreda
com a periodista i novel·lista van
ser ràpids i intensos. Només havia
anat tres anys a l’escola i el 1931
es va inscriure al Liceu de Dal-
mau per aprendre ortografia i gra-
màtica catalanes. El 1932 ja entre-
vistava l’actriu Maria Vila i l’any
següent la filla del president Ma-
cià al Palau de la Generalitat.

El 1934 ja formava part del ca-
tàleg de Proa i el 1936 era un mem-
bre de ple dret del Club dels

Novel·listes, al costat
dels autors que més ha-
via admirat. No ho de-
via tenir fàcil, per auto-
didacta i perquè va en-
trar en més territoris
masculins: va triar la
novel·la psicològica
(immoral segons la crí-
tica catòlica), va triar
temes com l’adulteri i
l’erotisme, va imitar el
ruralisme més negre i
truculent i va jugar
amb el gènere policíac,
a més de triar registres
com l’humor que la crí-
tica conservadora tro-
bava poc adients per a
les dames. Les reac-
cions van anar des de
la grata sorpresa fins a
l’escàndol o la broma
com la que va fer de les
seves novel·les El Be
Negre.

La jove Rodoreda re-
dactava ràpidament,
treballava amb diver-
sos materials alhora, pe-
riodístics i literaris, se-
riosos i humorístics. Es-
crivia a un ritme frenè-
tic, corregia poc i publi-
cava molt. Tota aques-
ta producció, que ja
conté el germen de part
de l’obra de maduresa,
constitueix un conjunt
molt unitari. D’una
banda, tota té un ma-
teix origen: la literatu-
ra. És una obra hiper-
textual —segons la ter-
minologia de Gerard
Genette— que reelabo-
ra altres obres conegu-
des pel lector.

Rodoreda devora
tot tipus de lectures,
clàssics i moderns, es-
trangers i catalans. I se-
gueix amb atenció tots
els moviments culturals
del seu voltant. Absor-
beix tots aquests mate-
rials i els utilitza per a
l’obra, que acaba sent
un reflex transparent
de l’etapa d’aprenentat-
ge. La literatura, la cul-
tura en general, té per a
la jove una doble utilitat: és un
referent per aprendre i un mate-
rial per transformar lúdicament.
És apta per a la citació i per a la
paròdia.

D’altra banda, el conjunt és
unitari perquè respon a una ma-
teixa visió escèptica del món i té
un mateix tema (que Rodoreda
mantindrà tota la vida): la nega-
ció de l’amor idealitzat, el fracàs
de les relacions amoroses. Aques-
ta obra és una croada contra el
romanticisme tronat, contra el
sentimentalisme, com ho és tam-
bé l’article Cada any en aquest
temps (Clarisme, 1 novembre
1933). I, finalment, la major part
d’aquesta producció literària i pe-
riodística, està impregnada
—com a mínim marcada— per
l’humor.

Humor en totes les seves mani-
festacions: la paròdia, la sàtira, la
ironia i l’absurd (més propis dels
avantguardistes) i també per l’hu-
mor més grotesc i escatològic (se-
guint la tradició d’un Pitarra i al-
tres autors populars). I és que Ro-
doreda va ser tan humorista com
Francesc Trabal o com Joan Oli-

ver, de la colla de Sabadell, i tan
dessacralitzadora i desmitificado-
ra com ells alhora de parodiar la
literatura, satiritzar la religió o ca-
ricaturitzar la societat i la cultura
catalanes.

L’operació hipertextual de la
jove comença amb Sóc una dona
honrada?, que simplifica i trans-
forma Madame Bovary de Flau-

bert i Laura a la ciutat dels sants
de Miquel Llor (1931). Però no
només deforma aquest tipus de
novel·la, sinó que també dota els
dos protagonistes de consciència
del seu rol literari. L’heroïna adúl-
tera de novel·la acaba convertida
en una dona rural que riu de si
mateixa i el jove seductor acaba
vençut grotescament. La història
d’amor idealitzat, la “novel·la”
acaba convertida en una “co-

mèdia ridícula”, segons escriu tex-
tualment.

Més complexa tècnicament
—hi assaja el monòleg interior—,
Del que hom no pot fugir és una
novel·la psicològica i rural alho-
ra. Rodoreda fusiona les seves lec-
tures preferides i construeix una
narració que segueix alhora les tèc-
niques més modernes derivades

de Freud i la narrativa del ruralis-
me més negre de Víctor Català,
els Drames rurals i especialment
Solitud. La jove, que també deu
molt a Jacobé de Ruyra i a Canigó
de Verdaguer, construeix un pro-
cés d’embogiment d’una noia jove
a causa d’una relació adúltera
amb un home més gran i el situa
en un poble sense nom, però que
és Coll de Nargó, objecte d’un re-
portatge el 1933 a Clarisme.

Un dia de la vida d’un home
sorgeix com una curiosa reacció a
l’actualitat cultural. El 1932, Cata-
lunya s’ha sumat de manera so-
lemne i oficial al centenari de la
mort de Goethe. La Universitat i
la Generalitat han organitzat un
any ple d’activitats i publicacions
i la premsa se n’ha fet un amplís-
sim ressò. El 1933 Francesc Tra-
bal contribueix a l’homenatge ofi-
cial amb la novel·la Hi ha homes
que ploren perquè el sol es pon
(Proa, 1933), una paròdia del mi-
te de Faust. Rodoreda de seguida
sintonitza amb aquest esperit irre-
verent amb els grans clàssics, i
reacciona igual davant de tanta
solemnitat acadèmica. En només
uns mesos, ja el 1934, ella també
publica una paròdia del mite de
Faust, amb un títol inspirat en Ste-
fan Zweig (autor de Vint-i-quatre
hores de la vida d’una dona). De
nou, Rodoreda converteix una his-
tòria d’amor idealitzat, el de Ra-
mon Rampell, en una comèdia ri-
dícula, que fracassa per culpa
d’una purga (vulgar transforma-
ció de l’elixir de joventut). L’auto-
ra, a més, juga amb clàssics com
La divina comèdia, de Dant, o El
paradís perdut, de John Milton.

El tractament lúdic de la litera-
tura arriba a l’extrem a Crim, un
divertimento mentre redactava
Aloma (acabada el 1936). Rodore-
da la defineix com una paròdia de
novel·la policíaca, però en realitat
el gènere li serveix de pretext. El
veritable objectiu és un altre: la
caricatura de la societat i la cultu-
ra del moment, a més de l’expres-
sió de la seva teoria literària. Ro-
doreda reuneix a casa d’un “insig-
ne novel·lista català”, Marià Fre-
na, una sèrie de personatges cari-
caturitzats amb referent real (l’ar-
queòleg i catedràtic Pere Bosch
Gimpera, rector de la UAB, el cos-
mopolita ballarí Vaslav Nijin-
ski…) i a través d’ells canalitza
l’enfrontament entre diverses con-
cepcions de la cultura, com ara el
classicisme i l’avantguardisme o
polèmiques com la centrada en
l’art i la moral. Aposta per la mo-
dernitat i ridiculitza posicions ana-
cròniques i conservadores.

La jove, que havia entrevistat
la majoria dels escriptors impor-
tants del moment, es devia diver-
tir molt retratant un novel·lista
que creu que és Goethe i que està
ingressat en un sanatori per a “les
principals eminències del país”
per haver escrit “set novel·les se-
guides”, com també es devia diver-
tir jugant amb Les flors del mal,
de Baudelaire, o creant el Club
dels Sabatots.

Com la novel·la anterior, Crim
acaba convertint-se en el retrat lú-
dic d’una època i en el resum hu-
morístic de la seva etapa de forma-
ció, que es va trencar tràgicament
el 1939. Una època, la de la Repú-
blica, que a La plaça del Diamant
(pàgina 76) descriurà així: “Enca-
ra em recordo d’aquell aire fresc,
un aire, cada vegada que me’n re-
cordo, que no l’he pogut sentir
mai més. Mai més. Barrejat amb
olor de fulla tendra i amb olor de
poncella, un aire que va fugir, i
tots els que després van venir mai
més no van ser com l’aire aquell
d’aquell dia (…)”.

Roser Porta és autora de l’assaig Mer-
cè Rodoreda i l’humor (1931-1936).
Les primeres novel·les, el periodisme i
‘Polèmica’.

Una dona sense mandra
ROSER PORTA

Sensetítol [Figuraambcercleal front] (1953), de Rodoreda / © MERCÈ RODOREDA. VEGAP. MADRID, 2008

La major part de la seva producció
literària i periodística dels primers
anys està impregnada d’humor

Mira Rodoreda / Periodisme i escrits de joventut
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