
constituir-se unjo i el redueix a la condi- 
ció de presoner número zero. Més enlla, 
pero, dels motlles estrafets que poden ser- 
vir a la carcassa dramatica, el que interes- 
sa a Muñoz és la formalització (literaria i 
científica) del sentiment &incongruencia 
que defineix l'home contemporani, Kafka 
i Freud esdevinguts emblemes dins la 
cultura moderna. Un Kafka i un Freud 
ad'ectivats que el1 incorpora instrumen- 1' ta ment, contrastats i matisats per aporta- 
cions adscrivibles a una amplíssima garn- 
ma de tendencies (igualment marcades 
per l'influx del kafkia i el freudia) que 
odrien mar des del drama existencialista 

Ens a la unova subjectivitatx germlnica. 
Inventariar-les no explica el sentit de la 
peca, entre altres coses perque el drama- 
turg només escura a mit es el joc metali- 
terari que podrien ofenr- 7 i i inclina el pes 
de l'obra cap als registres al.legorics. Amb 
tot, queda teixit un eficac mecanisme de 
relativització que I'intervencionisme &u- 
na veu dramatúrgica distanciadora, sovint 
ironica, arrodoneix. 

La ficció de J.M. Muñoz és plena de 
llocs comuns, connotats per la tradició 
cultural, que proporcionen una automati- 
ca densificació dels símbols em rats i en 
faciliten la revisió crítica. Resuyten molt 
destres, en aquest sentit, les connexions 
latents amb l'univers bíblic, en particular 
l'adaptació del mite &Eva. L'Eva del Sorn- 
ni és la dona, l'estran era, la intel.lectua1: f «lldtentat». Es també a temptació erotica 
i la promesa de llibertat escapcades er la 
burgesa connivent i covarda que spgi so- 
breposa. D'una altra mena són el tracta- 
ment burlesc del donjoanisme del Coman- 

dant -e ígon de les mhcares expressio- 
nistes, Kncionari sense nom-, convertit 
en obsessió patologica i ridícula o la inci- 
dental &lusió al comte de Montecristo, 
que, entre altres coses, subratlla el valor 
del topic. En totes aquestes actualitza- 
cions irreverents hi ha una certa dosi de 
vrovocació intel.lectual aue no desestima 
&res vies de provocaci& més pnmaries 
-emveltades en l'avanteuarda historica-. 
com-ara la presentació\rua de la violen: 
cia. Ambdós recursos avalen la intenció 
de somoure la insulsesa teatral que de- 
nuncia Mamet -un altre dels invocats per 
Muñoz- i que és un aspecte més de l'aste- 
nia generalitzada. 

El caracter artificiós de la peca, vehicu- 
lador d'una determinada visió del món, 
s'explicita, també, a través l'esmentat ús 
del registre alle onc -trenat de petites 
hules com la de % gespa i les formigues- 
que voreja, a estones, el risc de propiciar 
una lectura plana de l'obra, merament 
descodificadora de les al.lusions ue po- 
dnen remetre a la histDM recent %el país. 
Es, pero, un nsc assumit per un autor que 
no defuig la dimensió social de la seva 
escriptura, oberta, també, a una ambicio- 
sa reflexió sobre la condició de l'home, 
una reflexió antisentimental, intellectua- 
litzada, que l'humor omnipresent salva de 
la impassibilitat i del pessimisme i dóna la 
mesura del relatiu; per aixo, Muñoz orta 
la ironia fins al limit, bada la porta ay'am- 
bigüitat i qüestiona la transcendencia d'u- 
na ficció que potser només és un malson 
o la justificació d'un títol imperfecte. 
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Sóc dels ue, tot just fullejar Isabel i 
Maria, vam %er un salt en trobar-nos la 
nota de la pagina 54. Em va semblar que 
l'editora s'excedia en les seves funcions. 1, 
tanmateix, tot i no estar-hi d'acord, el fet 
que la nota navegués gairebé en solitari 
per l'ampii mar del llibre (curiós: una 
nota amb asterisc, mentre les altres qua- 
tre presenten una numeració continua 
sense distingir el proleg de la novekla!) 
podia ser una garantia. Vaig pensar ue si 
només hi havia una nota que feia raerhn- 

cia al text devia ser perque no en calia cap 
altra i que, per tant, el text no havia sofert 
cap intervenció. Les altres notes feien re- 
ferencia a aspectes estructurals de I'obra i 
obnen interrogants d'una mena diferent. 
Pel que feia al text, doncs, la fidelitat sem- 
blava garantida. A més, algun sic acabava 
de reblar la credibilitat. 

Es tractava, pero, d'una efimera aran 
tía que els criteris d'edició es van 
a esvair. No em sembla correcte, tractant- 
se &una novella inacabada, «acabar-la». 
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No em sembla correcte unificar i corregir 
els noms i els cognoms dels personatges, 
ni sistematitzar I'article definit per més 
cartes que la Rodoreda i l'obiols s'entre- 
creuessin sobre el tema; ni crec que sigui 
argument er a substituir l'ésser pel ser, si 
el que trotem al text és ósser i no ser, el 
fet que l'autora no ho fes així en un conte 
de l'epoca en que es va escriure a uest 
text; ni crec que sigui correcte unkcar 
concordances, ni regularitzar l'ús de pre- 
posicions, ni corregir errades per evidents 
que siguin; ni unificar o regularitzar el 
lexic. No odem fer res d'aixo perque és 
una novel.]Pa inacabada i inacabada vol dir 
inacabada, és a dir, que no se li han corre- 

a it, entre altres coses, totes aquestes inco- 
erencies. No se'ns dóna una obra feta 

sobre papers dispersos de Merce Rodore- 
da, sinó un material que Merce Rodoreda 
no va acabar de convertir en novel.la. Són 
documents, papers per a una novella, 
pero no una novelda. 

Des d'un altre punt de vista: el grau de 
credibilitat que una novella exigeix del 
lector pot variar molt. Pero quan una no- 
vella es resenta sota la rúbrica de Merce 
~odore&, un nom amb una obra ja acre- 
ditada, i el material és el ue és (i consti 
que hi ha ph ines de la Alar Rodoreda) 
no sé si n'hi %a prou amb un subtítol i un 
proleg. Carme Arnau, val a dir-ho, ens 
adverteix: la qualificació de novekla inaca- 
bada no és la més precisa perque es tracta 
d'un conjunt de material divers i dispers 
encara en un estadi d'elaboració primari, 
confús i desi ual. L'ordenació que se li ha 
donat roba % lement sigui la que havia 
pensat fautora. pero també és evident que 
l'autora no va arribar a acabar l'obra, en- 
tre altres coses perque molt de material 
que s'hi apuntava va anar trobant la seva 

expressió literaria plena en altres obres, 
les que configuren el seu corpus novel.lís- 
tic. Repeteixo els arguments de l'editora: 
l'interes no es troba en l'obra per ella 
mateixa sinó en les seves caractenstiques 
de nucli que conté, en forma embriona- 
ria, els grans temes de la resta de la narra- 
tiva de Rodoreda, al mateix temps 
evidencia la seva manera de componj: 
Pero perque el lector actual tingui 
consciencia d'aquest fet, no se li ot ven- P dre Isabel i Maria com una novel. a (amb 
un cinacabadan petitet, petitet) de Merce 
Rodoreda. Se li ha de vendre com a mate- 
rial d'estudi, de coneixement de l'autora. 
Tomo, doncs, a donar la raó a Carme 
Arnau: hauria calgut comencar per l'edi- 
ció critica. Sense voler sacralitzar aquesta 
mena de treballs ~filologics». Posem que 
hauria calgut comencar per una edició 
que ens donés tot el material de l'obra i 
no només aquel1 ue l'editora ha conside- 'X rat que era el de nitiu. Fet i fet, si ens 
refiem del seu coneixement de l'obra de 
la Rodoreda i de la seva forma de treba- 
llar, hem de creure que no s'ha posat el 
carro davant dels bous i, per tant, que, de 
fet, l'edició «critica» existeix. Per 
doncs, no ens la donen? O és g~ 
pesat rnés els interessos ComerciaTTsena 
una Ilastima, perque hauria representat la 
possibilitat d'acostar el lector a la Merce 
Rodoreda escriptora, que és el ca davall P allo que interesa. Perque semb a que 
amb tants d'amicslami ues (!) i parents/ 
parentes (!) que s'han f liurat a escampar 
als quatre vents les confidencies que l'au- 
tora els va fer en vida ens trobem més a la 
vora de les revistes del cor (o de la panxa) 
que de la literatura. 
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