
La història literària també està fe-
ta d’innombrables relacions humanes, 
de grups cohesionats i individualitats, 
d’amistats i ruptures, de parelles i 
separacions. La parella que van formar, 
durant més de trenta anys, la novel-
lista Mercè Rodoreda i el crític literari 
Joan Prat, més conegut com a Armand 
Obiols, és de les que ha despertat 
més atenció, no sempre estrictament 
literària. Per sort, en els últims anys 
han anat apareixent alguns epistolaris 
que van ajudant a entendre millor les 
condicions de vida de Mercè Rodo-
reda a l’exili i, sobretot, el com i el 
perquè d’alguns dels seus llibres. Si 
la correspondència entre Rodoreda i 
el seu editor Joan Sales es va revelar 
com un document cultural de primera 
magnitud, ara la professora Anna Maria 
Saludes ha tingut cura de l’edició de 
les intenses cartes que Rodoreda va 
rebre d’Obiols.

El gener de 1941, amb Armand Obi-
ols a la França ocupada i Rodoreda a 
Llemotges, la separació física provoca 
l’epistolari. Les cartes s’omplen d’ex-
pressions d’estimació per part d’Obi-
ols, sempre amb referències literàries, i 
les dificultats esperonen encara més la 
necessitat de veure’s: “Mercè, t’estimo 
molt, molt més del que sé dir-te”. En 
les primeres cartes, Obiols ja hi apareix 
ensopit, lector empedreït i cinèfil, molt 
preocupat per rebre unes respostes de 
la seva amant que no sempre arriben: 
“Tornes a estar enervada: el mateix 
clima dels dies que van precedir el 
meu permís anterior. Creu-me, Mercè, 
tingues calma”. Al Bordeus ocupat pels 
nazis, Obiols treballa reorganitzant els 
refugiats espanyols a França: espera 
uns vagues “transports” (de jueus?, de 
republicans?, de nens?), tractats amb 
un evident menyspreu (“centenars de 
ganduls”, “gent pesada que et molesta 
inclús pel carrer amb les preguntes 

més insignificants i pels problemes que 
m’interessen més remotament”). Les 
circumstàncies del treball d’Obiols no 
acaben de quedar gens clares i el lector 
hauria agraït més explicacions per acla-
rir el grau de la seva “col·laboració”. 

Després de 1943, la correspondèn-
cia s’interromp. Són els anys en què 

van viure junts a París i Ginebra. També 
deuen ser les cartes que Rodoreda 
va estripar, segons va dir a Sales. 
L’any 1960 Rodoreda viu sola a Gi-
nebra, però conserva el pis de París. 
Obiols viu a Viena. Rodoreda escriu 
obsessivament La plaça del Diamant 
i n'envia fragments a Obiols, lector 
intel·ligent i corrector tan impenitent, 
meticulós i intervencionista com Sales. 
Les expressions d’estimació han estat 
substituïdes per fórmules de cortesia, 
amb l’excepció de la que encapçala la 
majoria de cartes: “Ninons”. Obiols es 
converteix en un perfecte amant-mentor 
que no para d’aconsellar: “Procura no 
matar-t’hi. Passeja’t cada dia una esto-
na (sense badar!), vés al cine de tant 
en tant, llegeix una mica”. Són dues 
solituds confrontades. Obiols llegeix tot 
el que es publica a la península, en ca-
talà i castellà, i les seves opinions són 
sucosíssimes. Rodoreda viu dedicada 
diabòlicament a la literatura, fa miste-
riosos viatges a París, escriu poques 
cartes. Des del primer dia, sembla que 
desconfia d’Obiols. El seus recels (i 
les baralles i, potser, tot un infern...) 
es poden llegir entre línies en les pa-
raules d’Obiols:  “Contra el que veig et 
penses, em moro de ganes de venir”. 
Obiols escriu cada dia, però endarrereix 
l’anada a Ginebra. Sempre hi ha un 
permís que no arriba, un contracte que 
s’allarga, ajornaments inconcrets: “En 
la carta d’avui em dius: com que su-
poso que no vindràs. No sé per què ho 
suposes. Fa massa temps que estic sol 
a Viena, i ja n’estic tip”. La naturalesa 
melancòlica d’Obiols es va accentuant, 
ja sigui per la permanent hipocondria, la 
mandra o el cansament: “El que em dis-
treu més és estar assegut en un cafè i 
mirar per la finestra. M’hi estaria dies 
sencers”. Els elogis d’Obiols per La 
plaça del Diamant acaparen les últimes 
cartes: “és una novel·la plena com una 
magrana”, “ocuparàs tot un capítol en 
les històries de la literatura catalana”. 
Però, més que el seu elogi personal, 
Obiols dóna una impressionant i defini-
tiva referència col·lectiva d’època: “Em 
sap greu que Riba vagi morir perquè 
era una de les persones que l’haurien 
pogut apreciar millor.”
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