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3.4 L'AMPÜRESSÓDEL'ECLOSIÓNOVEL-LÍSTICA FEMENINA (1933-1935) 

El 1933 havia d'iniciar-se amb la recepció de dues noveMes d'autora: Sóc ma 

dona honrada? i Al marge.*^^ Cap d'aquestes, tanmateix, no w teñir una acollida 

remarcable en termes quantiíatius o qualitatius. La coincidencia amb una etapa 

d'efervescéncia preelectoral, cosa que solia centralitzar les preferéncies de l'atenció 

mediática, en sembla la causa mes itnmediata. La consulta de la premsa desclou la 

priorització de la política, aquell any, per partida doble: ja molt clarament en els primers 

mesos, amb vista a les eleccions municipals de l'abril, i sobretot a partir de l'estiu, per 

la preparació deis comicis generals a la tardor, amb el consegüent trasllat a segon terme 

de la resta de qüestions. El fet que les informacions escadusseres i els pocs comentaris 

es localitzin amb posterioritat a la celebrado deis dos esdeveniments —durant el mes de 

Sant Jordi (en reladó directa amb la celebrado del Dia del Llibre) i a partir del 

novembre— ratifica l'explicació. Hi va haver, és ciar, fectors concrets que es van sumar 

a aquesta conjuntura global. 

Sóc una dona honrada? va passar prácticament desapercebuda perqué era 

Topera prima d'una personalitat culturahnent inédita i a mes, presentava una 

idiosincrasia que no semblava correspondre's en absolut amb els nous camins narratius. 

Adscrivible a la tradició de la novel-la de pro vineles, prenia el veU tema de l'adulteri 

com a nucli argumental i el desenvolupava en un format tan rebregat com el dietaii'*^* 

S'allunyava per tant (almenys aparentment) deis interessos de tots els sectors culturals 

que n'haurien pogut parlar, tant deis mes oberts —aquells que velen en la noveMa de 

Barcelona la via d'accés mes directe a la modemitat— com deis mes conservadors, per 

ais quals la "hnmoralitat" de la narració havia de suposar un greu problema.'*̂ ^ El fet 

que en aquests instants només en sortissin dues ressenyes, la brevetat d'ambdós textos i 

l'abast redul d'una de les plataformes periodístiques indiquen la lógica indiferencia 

A diferencia de la resta de llibre rodoredians, la repacussió crítica deis quals és considerada en la 
tercera part, el cas de Sóc tma dona honrada? s'inclou en aquest apartat perqué el van afectar unes 
circumstáncies que decanten mes la balanza cap al context general que no pas vers la trajectória particular 
de Fescriptcffa. 

•'̂ ^ V. III.2.1, pff a la considaració temática i formal de fobra. 

Aixó darrer va quedar ben ciar quan dos anys mes tard, sense poder prescindir de parar ataició a les 
entregues següents de Rodoreda, es van referir retrospecti"rament a l'obra (v., per exmíple, l'opinió d'im 
redactor de la revista Flama que es reprodueix a II1.3.2.4). 
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resuitant.'*'*" El comentari del crític mes prestigiat ratifica que l'obra (fruit d'unes 

intencions estimables, pero defectuosa en el resultat) no va produir cap gran efecte."**' 

El llibre d'Arquimbau, una mica posterior (cosa que ja devia afavorir-lo), era 

signat, en canvi, per ima escriptora ben coneguda, i s'adeia mes, d'entrada, amb els 

canals noveMístics modems: ambientat en la Barcelona del període, relatava la historia 

d'una noia filia deis nous temps, amb una ética mes "ciutadana". S'entén, així, que 

comptés amb una atenció inicial superior. La Humanitat n'anunciava la imminent 

sortida al carrer el 5 d'abril de 1933.'*^^ Com a novetat editorial, el títol va aparéixer 

també en algunes notes propagandístiques del diari de Lluís Companys, amb vista a la 

Diada del Llibre (i mes endavant) i al costat d'altres obres (entre les quals, val a dir-ho, 

la de Rodoreda).**^ L 'Opinió i Mirador van informar sobre Al marge, encara, en 

diversos moments al maig i al juny. 

Malgrat que l'autora, com a inteMectual compromesa d'esquerres, compartía la 

voluntat d'articular una societat i una cultura diferents sota el régim república, la seva 

noveMa presentava unes caracteristiques que, considerados amb mes profimditat, 

tampoc no acabaven de resultar satís&ctóries (l'extensió reduída, el psicologisme 

superficial, la poca qualitat literaria, etc.). Potser per aixó, i a desgrat de la projecció 

Només tinc constancia que se'n fessin les dues recensions incloses a Del que hom no pot fitgir sota la 
capyalera «Crítica de la noveMa: Sóc una dona honrada?», firmades respectivament per Pere Estrany [C. 
A. Jordana] a L 'Opinió i per Joan Puig a El Poblé de SabadeU. For^a mes endavant, el 8 d'abril de 1934, 
se'n va publicar una altra a El Dia de Palma de Whílorca (la localització de la qual dec a Isabel Grana); 
aquest comentari, pao, ja s'inscrivia en tot un altre context, eom ocorre a n b les referéncies al títol m el 
marc de l'analisi deis volums rodoredians posteriors (v. I1I.3.2.1 i 11I.3.Z3X 

Si Joan Puig valorava sobretot la manca de prejudicis morals i el tractament antipatétic del tema de 
l'adulteri, cosa que el duia a entaidre inadequadament (av un elogi exagerat) que es trobava davant d'«un 
gtoere literari gairebé inédit a casa nostra» (Joan Puig, «Crítica de la noveMa: Sóc una dona honrada?». 
A: Del que hom no pot fitgir, de Mercé Rodcweda (Barcelona: Edicions Clarísme, 1934) (199]), el 
col-laborado- de L'Opinió en destacava la desimboltura i la gracia tot lamentant la seva mala 
compaginació amb la construcció deis personatges, per a eU feltats de vida: «L'interrogant que planteja la 
protagonista de Sóc una dona honrada? (Barcelona: Llibreria Catalónia) és desenrotllat per la saiyoreta 
Rodoreda amb una grm d^imboitura. L ^ explicacicsas altonades que ens draien els dos protagonistes 
flueixen bé i amb una gracia massa sovint malmesa per una cruel brutalitat És bonic de sentir aquesta 
escriptora parlar d'im "apotecari apalsat", o explicar I'anécdota d'm Pa-et í la dona grassa, o uns 
escrúpols de primera comumo, pa- «x«ople. El mal és que pocs autors saben combinar una desimboltura 
com la de la saiyoreta Rodoreda anb la recerca de vitalitat per a llurs personatges. Els d'aquesta 
escriptora no ens fan pas la impressió de contradír la vida, pero tampoc no ens deixen la sensació 
profimda d'éssa- vida ells mateixos» (Pere Estrany [C. A. Jordana], «Crítica de la noveMa: Sóc una dona 
honrada?». A: op. cit (197-198]). 

V. «Els Llibres. Notes. Una noveMa de Rosa María Arquimbau», LH, 5-IV-1933. 

El text rodorediá, qualificat de «novel-la d'un desvergonyiment ^c iós» («La Diada del Llibre. 
Notes», LH, 21-1V-1933), constava igualment ai les llistes del mateix dia a La Publicitat, en aquest cas 
cíMn a «noveMa ágiü despreocupada». 

598 



pública d'Arquimbau, la difiísió posterior a la propaganda va ser igual de minsa que en 

el cas de Sóc una dona honrada?. Tancada l'etapa deis anuncis, en va sortir un sol 
• 1 • • - 444 

comentan, breu i sense massa mteres. 

Entre fináis d'any i l'octubre de 1934, per contrast, els textos d'autora que van 

editar-se havien de comptar amb una acoUida crítica de primer ordre. La resposta a 

l'estrena novel-lística de Muría fou l'avantsala del que es preparava, en una modificació 

del ressó d'aquesta producció que resulta molt suggeridora des de la perspectiva d'un 

fet mes general: la polémica que va afectar la noveMa la tardor de 1933, amb els efectes 

que va teñir. Si aquesta discussió pública havia de marcar un centre d'interés molt 

destacat en el món de les Uetres, l'arribada del dia de les eleccions i, sobretot, els seus 

resultats havien de carregar-lo d'un sentit inobliterable. 

3.4.L La polémica entom del genere dins del mare polític de les eleccions generáis 

Amb motiu de l'edició de Madrid, de Josep Pía, l'l d'octubre de 1933 Ramón 

Esquerra feia les següents declaracions des d'El Matí: «encara que no siguí una 

novel-la, que hi manqui una acció, és un llibre enormement interessant, com tots els de 

l'autor. Tenint en compte les seves qualitats d'escriptor —el seu "temperament" 

d'escriptor, que digué Caries Riba—, caldria que se'ns mostrés aviat sota l'aspecte 

novel-Ustic. Potser seria ell el novel-Usta que esperem».'*'*̂  L'aMudit es va afanyar a 

replicar tot expressant una posició taxativa: 

La Veu de Catalunya va publicar aquesta nota: «Rosa M. Arquimbau, amb aquesta novel-la, no pretén 
altra cosa que presenta-nos un paisatge modem, banal moltes vegades, pero sempre delicat i ágil. L'acció 
és poc impetuosa, mes aviat quotidiana, sense gaires alts i baixos. Sembla talment el dietari d'una noia 
vulgar, amb algunes incidéncies amoroses vulgars també. L'autora no ha aprofimdit en els tipus que 
basteixen aquesta acció. Es dedica a explicar incidéncies de la seva vida com en una mena de repottatge. / 
Peí nostre gust, els millors fragmaits de la noveMa els constitueken aquells de colors mes atrevides, si bé 
per la poca extaisió ¿"Al Marge i per la seva acció un xic massa blanca aquests fragments no son sino 
petites espumes. Rosa M. Arquimbau ha volgut a estones, dir algunes coses que esparveressin la gent, i 
aquí es nota una ingenuitat femenina» (P., «Rosa Maria Arquimbau. Al Marge, noveMa; Edicions 
Halagué, 1933», LVC, 18-VI-1933). El destacat elogios de I'atreviment és, tenint en compte la tribuna de 
qué es tractava, l'única cosa que crida l'atsició (un element que la identifícació de l'autoria tal vegada 
pennetria resituar). Després d'aixó, no va aparéixer cap recensió própiament dita del volum fins al cap de 
sis mesos (s'hi remetrá una mica mes aidavant, dones, per mantenir el criteri cronológic de les 
explicacions). 

Ramón Esquerra, «Madrid, un llibre de J. Pía», EM, l-X-1933. 
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Un senyor a qui no conec —Ramón Esquerra— escriu al Matí una aítica, que 
a^aeixo, del meu Ilibre Madrid L'esdeveniment de la República. I diu aquest 
senyor que un servidor podria ésser el novel-lista que el país espera.. Mare de Déu! 
El novel-lista que el país espera i resulta que a mi les novel-les no m'interessen gens. 

Cal dir-ho una vegada mes? Jo escric el que em sembla, de la manera que em 
sembla i allá on em sembla. Mai no em passa peí cap de llegir o d'escríure cap 
novel-la. El que m'interessa és la historia, viure la historia, ésser fins on em sigui 
possible, a dins de la historia. Entre els amors d'un barber i els sentimaits d'un 
fogainer de tren i la política de Cambó o la d'Azafla, em quedo, com a interés huma, 
amb aixó darrer. El que queda és la historia, el document historie. La gairebé 
totalitat de les novel-les que surten avui —i algunes em semblen transcendentals i 
defínitives— dintre de poc ningú no sabrá on han anat a parar. [...] La qüestió és 
escriure sobre coses que tinguin un interés huma. I el drama de la nostra literatura és 
encara aquest: que la producció no té en gaioal cap inta-és. És escassa i produeix 
un enorme avorriment. Si pogués donar un consell, diría: escriptors, no siguen 
Ilaunes i ensopits!"*̂ * 

L'endemá, un article de Manuel Brunet acabava d'encendre la foguera del debat 

amb la declaració d'una aversió general per aquesta modalitat narrativa en contrast amb 

ía defensa d'altres «recursos literaris».'*'*̂  Les respostes de diversos autors no es van fer 

esperar. Carlos Soldevila va manifestar el seu desacord amb Pía, va recollir la 

interrelació entre biografía i novel-la que estava determinant en part revolució del 

genere i va advocar pels seus valors; Esquerra va atacar Irontalment tant les posicions 

de Pía com les de Bnmet i féu una crida a l'escriptiu-a d'obres; Manuel de Montoliu 

també va desacreditar els arguments deis dos detractors, malgrat que va admetre la crisi 

novel-lística des de la seva visió moral; Rafael Tasis es va enfrontar amb els 

plantejaments de Brunet i va afirmar la necessitat peremptória de novel-les —i de totes 

menes— per guanyar el mercat, potenciar la lectura, assolir la normalització literaria i 

imiversalitzar la producció catalana per la via del ciutadanisme; Maurici Serrahima va 

reprendre la qüestió del públic i va reclamar el retom a l'objectiu primordial de la 

diversió deis lectors; etc.'*'*̂  

El fet que la discussió comcidís amb l'edició de Joana Mas, anunciada a La 

Humanitat, La Veu de Catalunya, VAvui i La Publicitat, a principis de novembre, en 

Josep Pía, «La historia i la novel-la», LW, 16-X-1933 (un article la localització del qual dec a Ta-esa 
Iribarren, igual que la deis que se citen a continuació). Per a la comproisió d'aquesta actitud i, en general, 
de la relació de l'autor amb el genere novel-lístic, v. Castellanos 2002a 

•"̂  Manuel Brunet, «Novel-les», XFF, I7-X-1933. 

'"̂  V. respectivament Caries Soldevila, «¿Novel-la o biografía, qué mes té?», LP, 18-X-I933; Ramrai 
Esquerra, «Defensa de la novel-la», EM, 22-X-1933; M. de Montoliu, «Sobre la novel-la», LVC, 25-X-
1933; Rafael Tasis i Marca, «La miseria del llibre cátala. Ens calen moltes novel-les catalanes», LP, 2-XI-
1933, i Maurici Serrahhna, «Mes sobre la novel-la», EM, 4-XI-1933. Per a una análisi de la polémica com 
a il-lustració de les qüestions que, en el fons, s'estaven plantejant (il-luminadores de la problemática del 
sistema literari cátala del moment), v. Balaguer 1996c: 19-26. 
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termes tan significatius com «bella obra» d'una «escriptora modemíssima»/''^ en va 

beneficiar l'abast receptiu. Fou una altra escriptora qui va Hangar el tret de sortida deis 

comentaris: Mercé Rodoreda. El dia 25 d'aquell matebc mes, la coMaboradora de 

Clarisme va prendre el títol com a pretext per posicionar-se en la polémica i exposar 

una inquietud ben definida amb relació a la producció d'autora: 

Hi ha pocs valors femenins. Cal esmentar sempre, amb respecte i admiració, els 
noms d'una Víctor Cátala, d'una Carme Karr, posem per cas; pero, per qué no 
escriuen! Foques noveMes amb signatura femenina hi ha actualment. I poques 
noveMes podem esmentar com a tais. Cal parlar, és ben cert, de Teresa o la vida 
amorosa d'una dona, de Carme Monturiol, i ajuntar, a aquesta, el nom de Maria 
Teresa Vemet, de la qual aviat podrem llegir Final ipreludi, editada per la "Proa". 
Després d'aquests noms, qué? Per ara un altre: Anna Muría. 

Joana Mas no és res transcendental. Pero aquí, a Catalunya, en aquests moments, 
Joana Mas és la noveMa d'una novel-lista que ens mancava; i, per la dignitat amb 
qué és escrita, i paqué és noveMa de les que es fan llegir, ens cal Uoar-la; no paqué 
creguem afevorir ningú, sino paqué s'ho maeix. 

Si, com sospitem, és un prima Ilibre, ens cal estar esperan§ats amb aquesta 
xicota que tan bé comenta, que tan d'encert demostra i que, a través d'un estil orfe 
de guamiments litaaris, net i ciar, fa tantes d'observacions i mou, amb tanta de 
traga, els seus personatges.''̂ ° 

La valoració de la redactora tenia directament a veure amb un deis eixos clau del 

debat —la qüestió del públic en el context deis dos anys i escaig de régim polític nou— 

i amb la percepció del potencial que, en aquest sentit, tindria la noveMística femenina 

autóctona. Aixó explica, parcialment, el fet que Rodoreda no només s'hi dediques en 

persona, sino que seguís de prop les aportacions prosístiques de les dones i les ressenyes 

des del periódic juvenil on coMaborava, en una clara estrategia de promoció en qué, 

com a mínim circumstancialment, els interessos culturáis confluien amb els individuáis 

per la seva condició de lletraferida.'* '̂ Amb referencia ais primers, pácies a ella i a un 

nombre considerable d'altres veus critiques els productes de les noves escriptores van 

viure un boom evident el 1934, que resporáa sobretot, pero no únicament, a Feclosió 

narrativa que van protagonitzar (cal fer memoria que, entre fináis de 1933 i fináis de 

1934, en van aparéixer set títols). L'estímul a la realitat creativa que comengava a 

prendre eos estava farcit de signifícacions. Una d'aquestes, la que Rodoreda plantejava 

""'%<La vida cultural. Llibres d'actualitat», ¿FC, 7-XI-1933. 

M. R. G. p»4a-cé Rodoreda], «Joana Mas, p a Anna Muría», CL, n. 6 (25-XI-1933), 2; per a una 
ubicació general i sumaria d'aquest text amb relació a l'activitat noveMística de Muriá en e! període, v. 
Real 1998c: 49. Com que la resta de ressenyes de Fobra es van publicar durant el 1934 (v. II.3.4.2), 
aquesta és Fuñica que s'inclou aquí. 

La consideració mes extensa d'aquests aspectes í de la significació conaeta de la recensió dins de la 
trajectória rodorediana es du a terme a III.3.1.3 i III.3.1.5.2.3. 
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indirectament, l'havien fomulada abans, respecte de la situació de crisi que afectava el 

camp literariocultural (per bé que sense cap referencia explícita a les autores o a la 

literatura femenina), Josep Pía i Rafael Tasis, entre altres/^^ 

El 23 d'octubre. Pía assegurava que, a causa de l'estat candent de la política i del 

decantament subsegtient cap a la lectura de diaris, «la gent s'ha girat d'esquena a 

l'activitat literaria normal i, prácticament, im deis pitjors negocís que pot fer avui un 

escriptor cátala és escriure un llibre»/^'' L'autor es preguntava quma sería la reaccíó de 

«l'opinió catalana davant del marasmo intel-lectual i editorial que regna» i oferia una 

via d'actuació respecte de la situació: «Després de les eleccions, la gent es prendrá im 

respir que potser durará més temps del que ens pensem Llavors será l'hora de tomar la 

literatura a la jerarquía que li correspon. Jo almenys ho cree abd».'*̂ '* 

Pocs dies abans deis comicis, Tasis responia a un article de J. Armengol i 

Molíns (el qual havia subscrit la demanda de novel-Íes del primer, atríbuint les causes 

de la poca prodúcelo a la dedicació política deis autors, a la minsa Uuita per la 

professionalització í a les difícultats editorials, Uígades a lapobresa d'estímuls) amb una 

matisació de les afírmacions amb qué s'havia posicionat en la discussió. Ara, 

emfasítzava Tefectivitat del Premi Joan Crexells —^potenciador de les vendes i de la 

creació literaria— malgrat estar d'acord amb la jMta d'altres plataformes institucionals; 

negava el problema deis editors, que a parer seu no dubtarien a Hangar autors nous que 

poguessin atreure el públic, i, en detectar el factor principal de l'estat de coses en «la 

manca de cultura básica del nostre poblé», suggeria el foment, la popularització, la 

propaganda i la difusió editorials i critiques del llibre mentre la generació educada en 

cátala no pogués garantir l'estatus professionai deis escriptors.'*^^ La proposta va 

prendre forma ben aviat. La serie titulada «Novel-listes catalans», que l'autor va 

També n'havia parlat, per exemple, Octavi Saltor. A mitjan octubre, en im article amb un títol ben 
si^ificatíu, el col-laborador d'El Dia de Terrassa comentava la represa de la vida tardorenca ai l'ámbit 
teatral, cinematogrtfíc, política etc. per contrast amb el món del llibre; segons ell, les editorials es retoiioi 
argumentant la felta de resposta del públic, cosa que genmva un moviment paraHel respecte deis autors, 
«cada vegada més tímids o menys intensos en la cobejanga del premi Crexells», per la qual cosa feia una 
crida a la valentía de tots plegats des de la convicció de la necessitat de redimir el llibre cátala de la 
miseria que vivía: «El patriotísme i la intel-ligáicia civil de tots hi és compromesa!», acabava afirmant 
(Octavi Saltor, «Vindicació de la novel-la», £ A 13-X-1933). 

"̂ ^ Josep Pía, «La gent no llegeix res», XFF, 23-X-1933. 

"•^^/étó; la cursiva és meva. 

Rafael Tasis, «Problemes del llibre cátala. Novel-listes, editors i mecenes», LP, 16-XI-1933. V. també 
J. Armengol i Molíns, «Hom no esaiu novel-les», LP, 12-XI-1933. 
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publicar a La Publieitat i posteriorment fou recollida a Una visió de conjunt de la 

novella catalana, és un bon exemple tant de la implicació directa de Tasis en qualitat 

de crític com del moviment general que es va articular. 

Passats ims qumze dies des de la jomada electoral, i amb motiu de 

l'edició de quatre volums d'EIs Nostres Clássics, Enric Puigdoménech signava un 

comentari periodístic on, mes enllá de la visió política personal que formulava amb 

agressivitat, consignava alió que s'havia reiniciat: 

Tots els qui segueixen atoitament les accions i reaccions de la vida catalana 
s'hauran adonat d'aquest fenomen: la coincidencia de la represa de l'ofensiva 
antinacional deis vicaris del sindicalisme Ilibertari, que acull en les seves 
organitzacions els mes indesitjables deis meteos, paral-lela a l'ofensiva antinacional 
del lerrouxisme inadaptat i deis "blancs" atfonsins afemellats amb la represa del 
fervor patriota deis catalans Ileials a la causa sag-ada de Catalunya. Aquesta 
coincidencia és palesa ádhuc en aquelles activitas rapirituals maiys perceptibles per 
la massa vel-leitosa. Així, mentre la grollma, la incivilitat i la barbarie exótica 
intenten ensenyorir-se de la ciutat, heus ací com de l'estat de patriotes formats en 
l'época heroica del Catalanisme i educats en les disciplines civils que instaura 
l'insubstituTt Prat de la Riba, és represa o, si us plau mes, continuada, l'ampla, la 
generosa ofensiva cultural, que és una de les motivacions fonamentals del moviment 
cátala. 

D'aquesta ofensiva en poc temps n'hem vist exemples magnífics: diaris nous en 
cátala, revistes, llibres, cursos, conferencies, tot un conjunt d'activitats que no teñen 
encara llur expressió política adequada, pero que, lentament, fervorosament, 
heroicament, preparen l'hora de la Revolució Catalanista al-ludida temps airera per 
J. V. Fobc m aqüestes planes. [...] 

No sabriem amagar que la nostra emoció patriótica és molt mes forta en adonar-
nos que l'esperit de continultat és encara present en els millors que no en conéixer 
els resultats d'unes eleccions; que preferim una conquesta a favor del cátala, per 
petita que sigui, a un vot; un llibre en cátala a un conseller municipal que no sigui en 
tots els seus actes públics un soldat de la nostra revolució. [...] 

Només un patriota, cátala nacional, pot compraidre el que representa po* a la 
causa de la Ilibertat i de la grandesa de Catalunya la tasca dura d'aqu^ts altres 
patriotes, catelans nacionals, que, a l'hora mateixa que la multitad inconscient i els 
polítics hábils juguen a una cosa tan indefinible com és a "blancs" i a "negres", 
treballen, mcansables, per la causa de l'esperit, que és ta que ha de redimir-nos a 
tots. Aquests editors, aquests CTudits, aquests escriptors que, allunyats del h-ogit 
estéril, i per damunt de la pugna fi-atricida entre estats d'un mateix exércit, editen, 
treballen i ^ttdim per Catalunya, per la causa de la seva cultura i per l'esplendor i 
expandiment de la nostra llengua gloriosa, assaiyalen la presencia de la Patria amb 
un fervor que forgosament desarmará, a no trigar, el botifler pervers i el barbar 
inadaptat. 

[...] Els edit(ffs, els midits, ádhuc l'impressor que han fet possible aquesta 
victoria; els subscriptors d'aquestes edicions de l'Editorial Barcino {Els Nostres 
Clássics, Enciclopedia Catalunya, etc., etc.), de la F. B. M. [Fundació Bemat 
Metge], de la F. B. C. [Fundació Bíblica Catalana], etc., a l'hora que els ciutadans 
distrets s'apunyeguen per raons inconsistoits, ells edifiquen, constmeixen. 
Abcequem de nou la bandera del Catalanisme historie: CONSTRUIR [...].'''^ 

Enric Puigdoménech, «"Els nostres clássics". Simultániament han aparegut quatre grans llibres 
catalans», LP, 5-XII-1933; el darrer mot apareix amb majúscules a roriginal. 
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La voluntat de resoldre la crisi i d'enfrontar el panorama polític advers que 

iniciava el Bienni Negre contextualitzen diverses iniciatives que es van dur a terme el 

1934; per exemple, editorials. Entre aqüestes, ressalta la materialització, a la primavera, 

deis Quadems Literaris, els quals foren valoráis, un any mes tard, en uns termes tan 

diáfans com aquests: «Una tasca de reconquesta cultural».Son significatives, en 

aquest mateix sentit, la periodització que va establir Ventura Plana en la presentació 

d'una entrevista al seu director i l'explicació que Janes i Olivé li va proporcionar de la 

génesi del projecte: 

Els esdeveniments polítics han coMocat Caíalimya dins d'tm paréntesi. Es m els 
paréntesis, en els moments que la Iluita i la discussió polítiques viuen interdits, quan 
hom cerca preferentment el calíu reconfortant de les lectures literáries. Així les 
nostres lletres coneguo-en unes anyades d'activitat: les compreses dins del paréntesi 
1923-1930. La vinguda de la República, amb tot el capgirell que comporta un canvi 
de régim, abassegá totes les atraicions i els llibres de literatura es quedarm ais 
calakos. Ara, dones, com déiem, s'ha iniciat m paréntesi i si hom esguarda el 
paisatge de les nostres activitats editorials s'adona amb complaenía de l'éxit que 
han assolit els "Quadems Literaris" que es publiquen cada dijous sota la direcció de 
Josep Janes i Oliver. 

El seu carácter aninaitment popular, assequible a totra les dispmibilitats, amb 
xma presentació gens desproveída de bon gust i amb tm rigores criteri de selecció 
d'autors i traductws, ha fet els "Quadems Literaris" simpátics i els ha donat l'éxit 
que mereixien. 

Per tal de conéixo* en detall les característiques interiors deis "Quadems", hem 
parlat amb el seu director [...]. 

— Quan, degut a les dificultats economiques '•—ais diu l'autcr de Tu—, va 
deixar de sortir el diari del vespre Avui, que, com sabeu, dirigía, vaig pensar m la 
creació del que després havien d'ésser els "Quadems Literaris". Creía que en 
aquelles hores de reconstmcció, de recolzament i de noble Iluita, calia oferir al poblé 
cátala possibilitats de fer-se una cultura, donar-li mitjans per a la formació de 
l'esperit. [...] La meva máxima satisfacció era aconseguir que el públic que es nodria 
de lectures de qualitats nul-les o obertament negativos, amb els mateixos mitjans 
pogués proveir-se de les obres mesíres de la nostra fitaratura i de totes les literatures 
del món, Hi havia un gran mitjá per ajudar-nos a reeixir en aquest propósit: donar a 
la publicació una presentado suggestiva i fer-la interessant pels títols, pels autors i 
pels traductors. De si hem reeixit o no en aquest sentit, els trenta títols publicats ati 
donen fe.'''* 

A desgrat que, en parlar del «paréntesb> que s'lmvia iniciat, Plana es referia 

sobretot a les conseqüéncies deis fets d'Octubre, és obvi que les eleccions generals de 

l'any anterior i els seus resultats havien marcat un gir; ho indicava l'assimilació, per 

part de l'editor, del moment de desaparició del diari Avui (publicat entre el 14 d'octubre 

i el 15 de desembre de 1933) a les «hores de reconstmcció, de recolzament i de noble 

V. Janot Puig, «Una tasca de reconquesta cuiturab), i3£, n. 27 (20-IV-1935), 6. 

Ventura Plana, «Una obra digna de lloan9a. Conversa amb el director deis "Quadems Literaris" el 
poeta Janes i Olivé», LR, n. 273 (5-XI-1934), 4. 
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Iluita». Doménec Guansé, a fínals de gener de 1934, va publicar un text amb un títol 

prou denotatiu d'aquesta percepció —«Represa de les activitats espirituals»—, on feia 

unes afirmacions molt clares en el mateix sentit: 

De raprovació de l'Estatut en^a semblava que les activitats espirituals de 
Catalunya s'havien deturat. Aixó no solament esvaia moltes il-lusions, ans permetia 
d'afirmar ais nostres enemics que el somni de I'Autonomía catalana ftacassava. 
Aquest descens de les activitats espirituals, mes que altra cosa, potser sipificava un 
moment de dispersió de l'ánima de Catalunya davant de tantos coses noves com hi 
ha per emprendre, davant de tants camins com s'obren a les nostres ambicions. Era 
com un moment de dubte abans de posar les mans ai l'argila taidra del eos de la 
Catalunya alliberada. Aixi ara veiem com a poc a poc, aquelles activitats espiritoals 
son represes o bé com en son preparados les bases d'una manera mes sólida. 

[...] [L]es obres susceptibles d'arribar al gran públic comencen de teñir un major 
ressó. Ens manca, pao, sobretot, l'hábít d'adquirh- llibres. 

Pero hom s'adona avui de la necessitat de conquistar aquest públic. Així, en lloc 
de cedir davant de la indiferencia d'aquests darras temps, veiem que hom es 
prepara a intensificar la producció, a donar com qui diu la gran batalla. [...J*̂ ^ 

Entre les armes d'aquesta «gran batalla», el crític esmentava «una publicació 

que oferirá ima novel-la completa cada setmana a un preu moderadíssím»; és a dir, els 

fiíturs Quadems Literaris. 

En la conversa amb Ventura Plana, les declaracions de Janes i Olivé sobre els 

objectius de la coMecció i sobre els recursos desplegats amb relació al públic, abd 

mateix, remeten directament —per la referencia a les «lectures de qualitats nuMes o 

obertament negativos» que es volien substituir— a les consumidores. Aixó enlla9a amb 

el fet que restimació i la promoció crítica de la producció femenina en prosa, 

possíbilitada pels fruits efectius que estava donant en aquell moment, majoritáriament (i 

significativament) a través de redició a Proa i ais Quadems Literari, fos una altra de 

les dimensions de Tesfor? general. Després de la victoria dretana en els primers comicis 

en qué les dones van poder votar (una victoria de la qual diversos sectors els van 

atribuir, segons la perepectiva, el mérit o la culpa), l'intent de captar, d'ampliar i de 

conduir per determinats camins el mercat que representaven adquiría un sentit ideológic 

mes ciar que mai: aquell que reforgava la lógica cultural i comercial deis anys vbit 

(esdevinguda temporalment subsidiaria, a causa de l'eufória i de les urgéncies 

polítiques, en els primers temps de l'etapa republicana i del período de transició que 

l'havia precedida) i que s'inscrivia a la perfecció en el fenomen general de remipuls del 

llibre. Mitjanfant l'estímul del consum femení (per afinitat), i també del masculí (tant 

Doménec Guansé, «La Catalunya autónoma. Represa de les activitats espirituals», LR, n. 214 (22-1-
1934), 5; la cursiva és meva. 
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per consciéncia i interés en ia cultura com per curíositat respecte de la nova condició de 

la dona i de les seves expressions), ia producció de les autores, encara que no fos rúnica 

que podia dur-ho a terme, era especialment adequada per treballar-hi a favor. 

Dins d'aquest ordre de consideracions, el Premi Joan Crexells de 1933 es podría 

entendre, almenys en part, com un deis vectors iniciáis del diagrama que aniria prenent 

un perfil mes definit a partir de 1934. Aquelles declaracions segons les quals Soldevila 

era «el mes Uegit deis nostres novel-listes. El novel-lista, sobretot, de les dones i, en 

general, del públic de sensibilitat mes delicada. El nostre novel-lista de moda», van 

aparéixer a la premsa, precisament, el gener d'aquell any, poc després que Valentina 

s'endugués el guardó.''*" Descomptant la innegable qualitat de l'obra, la decisió del jurat 

apunta, certament, vers la fiínció de reconebcen?a i de consagraeió que, al costat del 

descobriment de nous escriptors, va caracteritzar el premi. També suggerebc, tanmateix, 

una clara consciéncia de l'ajut que aquest podia significar en la millora de la situació de 

crisi.**' Seleccionar ara l'autor de Fanny —el qual, a banda de les garanties artístiques, 

s'havia demostrat comerciahnent efectiu en bona mesura gracies al seu éxit entre les 

dones— connota im deis possibles sentits de la tria, sobretot tenint en contpte dos fets. 

El primer, que Eva, la noveMa anterior de Soldevila, no havia estat premiada peró, en 

canvi, sembla que va canalitzar una primera mflexió en la volguda reacció del públic a 

fínals de 1931; el segon, la poca atenció que, a causa del bullit polític circumstancial, 

estava rebent el veredicte únminent'**^ 

Valorada com una altra variació de la literaturització de la noia deis nous temps 

amb interés psicológic i social,'"" l'obra de 1933 englobava tant aquella «absohita 

modernitat» que es buscava en l'ámbit de les manifestacions literarioculturals com les 

possibilitats d'atreure el públic, en un moment difícil per al mercal, mitjanfant la 

fíccionalització del tema de l'adolescéncia fememna —un reclam especialment ídoni 

per al sector consumidor que s'hi podia emmirallar (la sortida comercial que havien 

*^ «LHbres d'actualitat Fanr^. Eva. Valentina», LVC, 2-1-1934. V. 1.2.3, pw al fons de veritat que, 
prescmdint deis previsibles fins propag^uidístics, tenia l'expressió. 

Una formulació explícita d'aquest aspecte es troba, per exemple, a «Les Lletres. Els Rremis Crexells i 
Folguera», M , n. 256 (28-XII-1933), 6. 

V. respectivament «Vida Literaria Autors, llibres, projectes», LVC, 9-X-1931 [vespre] (on es 
declarava que Eva havia comen§at a fraicar el gla? desprfe del marasne de lectora que s'acabava de 
viure), i J. M. Francés, «I el Premi Crexells?», LH, 19-XII-1933 (m qué l'autor es preguntava qué esteva 
passant amb el concurs a causa del fet que no m tenia cap noticia). 
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tingut les noveMes anteriors de I'escriptor o de Maria Teresa Vemet prou que ho 

evidenciava). Des d'aquest pimt de vista, i tenint en compte la representativitat del 

Premi Joan Crexells respecte de la dinámica cultural del període, no resultaría 

forassenyat veure en Valentina una mena de pont: la transició objectiva entre l'interés 

per la noveMa ciutadana (i, dones, per la noveMa moderna) signifícat en la distinció de 

Vida privada l'any anterior, d'una banda, i la promoció estratégica de la noveMa 

femenina (una de les dimensions destacades de la contemporaneilat, la qual, a mes, era 

clau en el mercat corresponent) que la selecció de Vemet havia de canalitzar el mar9 de 

1935, de Faltra. En especial, perqué l'any 1934 va comportar unes diferencies 

quantitatives i, sobretot, qualitatives que expliquen, si mes no en part —i des de la 

perspectiva del que havia estat k novel-lística de les noves autores d'en§á de la represa 

del genere a mitjan anys vint—, el fet que Les algues roges s'endugués el premi. La 

concessió del guardó a la noveMa no hauria estat, així, sino la cirera del pastís enfornat 

els mesos anteriors. 

3.4.2. El boom de 1934 

Si a partir del novembre de 1933 la producció prosística de les escriptores —i, 

en concret, la narrativa— va esdevenir un deis temes principáis de Tactualitat cultural, 

segurament no fou tant per la válua intrínseca deis productes (que, en alguns casos, 

també) com per 1'aportació que signifícaven des d'una doble perspectiva extema: la de 

l'ámbit productiu i la de l'operativitat cultural. Sigui com sigui, el volum periodístic que 

van generar les obres de les noves autores des de l'aparició á'Al marge fms a fináis de 

1934 va ser considerable, especiahnent entre el gener i Toctubre; Tajomament del 

veredicte del Premi Joan Crexells havia d'estendre'l, encara, fms a la primera meitat de 

1935. El quadre següent proporciona la llista —dividida en quatre blocs cronológics, 

per raons culturáis, poUtiques o de calendari— deis textos informatius i valoratius 

respecte d'aquestes escriptores que van aparéixer fins al moment del veredicte; hi 

segueix una taula amb els cálculs que feciliten la comprensió de les dades.*^* 

V. Doménec Guansé, «Un novel-lista. Valentina, de Caries Soldevila (Llibra-ia Catalíaiia)», LP, 12-
Xn-1933. 
*^ L'objectiu és visualitzar rápidament la quantitat de tinta que les obres van fer correr en els periódics 
d'on he obtingut el material básic de la tesi (El Dia de Palma de Mallorca —on només tinc constancia que 
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ANUNCIS, NOTICIES, COMENTARIS I RESSENYES DE LES OBRES DE LES AUTORES 

(l-IV-1933 / 30-ni-I935) 

Data Periódic I Tipus de text Obra/es tractada/es 

1 5-IV-33 La líumcmital Nota propagandística Al marge 
2 2i-[V-33 í.a Humanitat Nota propagandística Al marge - La dona deis ulls que parlaven 
3 21-IV-33 La Humanilat Nota propagandística Al marge - Sóc una dona honrada? 
4 21-IV-33 IM Publieitat Nula propagandística Sóc una dona honrada? 
5 22-IV-33 La Publieitat Nota propagandística La dona deis ulls que parlaven - Al marge 
6 9-V-33 L 'Opinió Nota propagandística Al marge 
7 ll-V-33 La Llumanitat Nota propagandística Al marge 
8 l-VI-33 X-íirador Nota propagandística Al marge 
9 14-VI-33 L 'Opinió Nota propagandística Al marge 
10 18-VI-33 La Veu de Catalunya Nota propagandística Al marge 

11 4-XI-33 La Humanitat Nota propagandística Joana Mas 
12 7-XI-33 La Veu de Catalunya Nota propagandística Joana .Vías 
13 8-XI-33 La Publieitat Nota propagandística Joana.Vías 
14 9-XI-33 Avui Nota propagandística Joana .Vías 
15 9-XI-33 La Publieitat Nota propagandística Joana .Vías 
16 14-XI-33 La Veu de Catalunya Nota propagandística .Joana .Vías 
17 25-XI-33 Clarisine Ressenya Joana Mas 
18 l-XII-33 La Humanitat Nota propagandística .11 marge 
19 3-Xn-33 Diari de Sabadell Nota propagandística Joana Mas 
20 io-xn-33 La HuHtanitat Ressenya Al marge 
21 16-Xn-33 Dian de Sabadell Nota propagandística Final i preludi 
22 29-XU-33 La Veu de Catalunya Nota propagandística Joana .Vías 

es ressenyessin Islas de ensueño, de Bertrana, el 30-IV-1933, i Sóc una dona honrada?, de Rodoreda, el 
8-IV-1934—, no hi apareix perqué és una publicació de la qual no disposo d'un buidatge sistemátic). 
D'aquí la numeració general, malgrat la divisió en subperíodes (de I'l d'abril a I'l d'octubre de 1933, 
data d'inici de la polémica oberta amb el comentari de Ramón Esquerra; de I'l de novembre al 31 de 
desembre, fi de l'any; de 1' 1 de gener al 6 d'octubre de 1934, dia de la proclamació de l'Estat Cátala, i del 
7 d'octubre de 1934 al 30 de mar? de 1935, quan es féu públic el veredicte del Premi Joan Crexells, el 
ressó del qual s'ha reservat per a II.3.4.2.2). En benefici de la fidelitat ais fets, he incorporat les fonts 
relatives ais títols novel-lístics i contístics i a totes les obres en prosa (i, per tant, també a l'assaig); per 
distingir-los, he usat ei color amb els primers. A banda de la data i del lloc de publicació (significatius 
deis moments i de les plataformes que hi van dedicar mes atenció), m'ha semblat d'interés diferenciar el 
tipus de text: «Anunci lot de llibres» correspon a alió que els mots indiquen; «Nota propagandística» 
enclou tot el material que, a fi d'informar i promoure les vendes, va des d'anuncis própiament dits fins a 
textos molt breus pero amb un cert contingut; «Comentari» fa referencia ais articles no concentráis en una 
sola obra, i «Ressenya», al genere crític prou conegut. He destacat les dues darreres modalitats (amb 
negreta en les obres narratives i amb versaleta en els altres casos) per poder destriar, sense dificultats, alió 
que és important de debo per a l'estudi de les autores i deis títols —un conjunt al qual s'afegirien les 
entrevistes, enquestes, etc., no incloses perqué son una altra mena de fonts—; per aixó, així mateix, el 
volum de notes propagandístiques és només aproximat (se n'han inclós com a mínim una de cada data i 
de cada llibre): el conjunt exacte encara hauria dilatat mes la llista sense aportar dades rellevants. 

En la taula es consignen, amb la mateixa divisió cronológica, el nombre complet d'entrades (amb el 
percentatge corresponent sobre el total absolut de cent trenta-dues i amb la mitjana mensual a qué 
equival) i la xifi-a relativa que hi representen els articles rellevants (només, dones, els comentaris i les 
ressenyes), els quals es presenten, també, amb el cálcul proporcional sobre el total parcial de quaranta-set 
i amb la mitjana mensual en qüestió. 
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23 5-1-34 F.A HUNIÍINIKIT Nota propagandística ¡OANA MAS 
24 5-1-34 DIARI JE SABADELL Ressenva FINAL i PRELUDI 
25 10-1-34 LA HIIMAIIILAT Mota propagandística EIIIAL I PRELUDI 
26 12-1-34 IXI PUHLICILAL Nota propauandisiica [''IIUIL • PRELUDI 
27 13-1-34 La Publicitat Nota propagandística L 'etern femení 
28 18-1-34 La Humanitat Nota propagandística L 'etern femení 
29 10-1-34 IM CAMPANA DE GRA

CIA 
Aiuincí lol Je Ilibres LA DONA DEIS ULLS QUE PARLAVEN 

30 21-1-34 LA HUMANITAT Comentari PEIKEA 
31 23-1-34 La Veu DE Catalunya Nota propagandística L 'etern femení 

32 24-1-34 LA PUBLICITAT Ressenva FINAL i PRELUDI 
33 25-1-34 MIRADOR Ressenva FINAL I PRELUDI 

34 2-11-34 LA HUMANITAT Ressenya JOANA MAS 
35 4-n-34 La HUMANITAT Ressenva FINAL i PRELUDI 
36 6-n-34 L 'Opiníó Nota propagandística L 'etern femení 

37 7-11-34 La 1 m DE CATALUNYA Ressenva Joana MAS - PIÑAL i PRELUDI 
38 8-n-34 Diari de Sabadell Nota propagandística L 'etern femení 
39 16-n-34 La Publicitat Nota propagandística L 'etern femení 
40 17-n-34 La Veu de Catalunya Nota propagandística L 'etern femení 
41 21-n-34 La Publicitat Nota propagandística L 'etern femení 

42 22-11-34 EL Dia (Terrassa) Ressenva FINAL i PRELUDI 
43 24-11-34 L 'Opinió Nota propagandística L 'etern femení 
44 28-11-34 La Veu DE Catalunya Nota propagandística L 'etern femení 
45 3-in-u LA PUBLICITAT Animci lol Je Uibres LA DONA DEIS ULLS QUE PARLAVEN -. 1/ NIAN^E 

46 5-III-34 LA RAMBLA Ressenva FINAL I PRELUDI 

47 6-ni-34 LA PUBLICITAT Comentari [Narrativa de Vernet] 
48 8-m-34 La Veu de Catalunya Nota propagandística L 'etern femení 
49 10-III-34 La Publicitat Nota propagandística L 'etern femení 
50 lO-in-34 La Veu DE Catalunya Nota propagandística L 'etern femení 

51 i(»-ai-34 CLARISME Ressenya FINAL i PRELUDI 
52 lí)-III-34 LA HUMATIIÍAT Nota propagandística DEL Ljue HOM NO POT LIIFFIR 
53 1(1-111-34 LA Í'ETT DE (\ILALWIVA Ñola propagandística DEL QUE HOM NO POL FUGIR 
54 IS-lII-34 LA ÍLUMANITAT Nota propagandíslica PEIKEA 
55 18-m-34 La Humanitat Ressenya L 'etern femení 
56 21-III-34 La Veu de Catalunya Nota propagandística L 'etern femení 
57 25-UI-34 La Humanitat Nota propagandística L 'etern femení 
58 28-m-34 La Publicitat Ressenya L 'etern femení 
59 2'Mll-<4 1. OPIMO Nota [iropagandística DEL QUE HOM NO POT FIÍ^R - Í^EIKEA 
60 31-UI-34 Clarisme Ressenya L 'etern femení 

61 l-lV-34 EL MATÍ Ressenya Final I preludi 
62 4-rV-34 La Humanitat Nota propagandística L'etern femení 
63 ll)-lV-34 LA LEU DE ('ALALUNVA Nota propagandística MISIONA D 'UNA NOIA I VINL BRA<;ALETS 
64 14-IV-34 La Publicitat Nota propagandística La revolució moral 
65 I5-1V-34 LA VEU DE CATALUNVA Nota propagandística ¡ÍISLONA D 'UNA NOIA I VINT HRA(;ALETS 
66 i 5-IV-34 LA PUBLICITAT Nota propagandística PEIKEA 

67 16-rV-34 LA RAMBLA Ressenya HISTIMA D'UNA NOIA I VINT BRAGALETS 
68 2()-lV-34 LA VM de CATALUNYA Nota propagandística La revolució moral - HISTORIA DUNA NOIA I 

VINT HRAQALELS 
69 20-IV-34 L 'Opinió Nota propagandística La revolució moral 
70 20-IV-34 La Humanitat Nota propagandística La revolució moral 
71 20-IV-34 La Publicitat Nota propagandística La revolució moral 
72 2I-1V-34 LA VEU DE CATALUNVA Nota |)ropagandística PEIKEA 
73 22-IV-34 La Veu de Catalunya Nota propagandística L 'etern femení 
74 22-1V-34 L UPIUIO Nota propagandística DEL QUE HOM NO pot fugir 
75 22-1V-34 LA Piéliatai Nota propagandística DEL QUE hom NO pot fugir 

76 22-IV-34 La Humanitat Nota propagandística LA revolució moral - L'etern femení -
HISTIMA D'UNA NOIA I VINT BRACALETS - PEIKEA 

77 l-V-34 LA HUMANITAT Ressenya HISTIMA D'UNA NOIA i VINT BRA(;ALETS 
78 l-V-34 L 'Opinió Nota propagandística LA revolució moral 
79 6-V-34 La Humanitat R e s s e n y a LA revolució moral 
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80 lO-V-34 .Víirador Nota propagandística Peikea 
81 lO-V-34 La Huntanitat Ressenva Del que hom no pot fugir 
82 ll-V-34 El Dia (Terrassa) Ressenya Del que hom no pot fugir 
83 12-V-34 Clarisme Ressenya Historia d'ima noia i vint bragalets 
84 12-V-34 Clarisme Ressenya Peikea 
85 12-V-34 Clarisme RESSENYA La revolució moral 
86 12-V-34 Clarisme Ressenya Del que hom no pot fugir 
87 I7-V-34 La Publicitat Nota propagandística Del que hom no pot fu^r 
S8 18-V-34 La Veu de Catalunya Ressenya Final i preludi 
89 20-V-34 La Veu de Catalunya RESSENYA L 'etern femení 
90 23-V-34 La Publicitat Nota propagandística Del que hom no pot fugir 

91 28-V-34 La Rambla RESSENYA La revolució moral 

92 3-VI-34 L 'Opinió COMENTARI/RESSENYA La revolució moral 

93 7-VI-34 Bondai-Bonté Nota propagandística La revolució moral - L 'etern femení - Peikea 

94 15-VLI-34 La Humanitat Nota propagandística Peikea 
95 19-VII-34 L 'Opinió Comentari/ressenya Peikea 
96 2(t-VII-34 L 'Opinió Comentari/ressenya Historia d'tma noia i vint hrafalets 
97 ll-Vni-34 L Opinió Comentari/ressenya Joana Mas 
98 26-Vni-34 La Huntanitat Ressenya Peikea 
99 8-IX-34 L 'Opinió Nota propagandística Un dia de la vida d 'un home 

100 9-1X-34 La Humanitat Nota propagandística Historia d 'una noia i vint bragalets 
101 12-IX-34 I^a Publicitat Ressenya Peikea 
102 13-1X-34 Mirador Anunci lot de llibres Peikea - Al marge 
103 14-IX-34 L'Opinió Comentari / ressenya Final i preludi 
104 23-IX-34 La Humanitat Nota propagandística La revolució moral 
105 23-IX-34 LaHwnanitat Ressenya Historia d'una noia i vint bragalets 

106 2-X-34 La Publicitat Nota propagandística Un dia de la vida d'un home 
107 4-X-34 La Humanitat Nota propagandística Un dia de la vida d 'un home 

108 5-X-34 La Publicitat Anunci lot de llibres Peikea 

109 6-XI-34 La Pubhcital Nota propagandística L'n día de la vida d 'un home 
110 9-XI-34 Flama Nota propagandística Un dia de la vida d'un home 
111 18-XI-34 Di Plumanitat Nota propagandística Del que hom no pot fugir 
112 18-XI-34 La Humanitat RESSENYA La revolució moral 
113 24-XI-34 Mirador Ressenya Un dia de la vida d'un home 
114 9-Xn-34 La Veu de Catalunya Ressenya Del que hom no pot fugir 
115 13-Xn-34 Diari de Sabadell Ressenya Un dia de la \ida d'un home 
116 14-Xn-34 La Humanitat Ressenva Peikea 
117 14-XII-34 La Humanitat Nota propagandística Del que hom no pot fugir 
118 2i-Xir-34 Mirador (LP) Nota propagandística Les algues roges 
119 22-Xir-34 Flama Nota propagandística Les algues roges 
120 23-Xn-34 La Humanitat Nota propagandística Les algues roges 
121 25-Xn-34 LaHirntanitat Ressenya Del que hom no pot fugir 
122 17-1-35 Mirador Ressenya Les algues roges 
123 2Ü-I-35 El Matí Nota propagandística Les algues roges 
124 29-1-35 La Humanitat Nota propagandística L 'illa perduda 
125 lO-n-35 La Veu de Catalunya Ressenya Un dia de la vida d'un home 
126 14-n-35 La Publicitat Nota propagandística Les algues roges 
127 22-n-35 La Publicitat Ressenya Les algues roges 
128 22-11-35 La Publicitat Nota propagandística Un poeta i dues dones 
129 3-ni-35 La Himuinitat Ressenya Les a^ues roges 
130 IO-ffl-35 La Humanitat Nota propagandística Un poeta i dues dones 
131 13-III-35 La Publicitat Nota propagandística Un poeta i dues dones 
132 17-01-35 La Veu de Catalunya Nota propagandística Les algues roges 
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PERÍODE ENTRADCS PERCÍ3NTATGE MITJAN A ARTICLES PCRCENTATGÜ; Mrrj,\NA 

1-IV/30-X-33 
(7 MESOS) 

1-XI/31-X1I-33 
(2 mesos) 
1-1/6-X-34 

(9,25 mesos) 
7-X/30-1II-35 
(5,75 mesos) Í 

10 

12 

86 

24 

07,68% 

09,90% 

62,70% 

19,8«% 

1,43/mes 

6,00/mes 

9,30/MES 

4,17/mes 

0 

2 

35 

l i 

00.0% 

04,5% 

74,5% 

21,0% 

0,00/mes 

!,Oe/raes 

3,80/mes 

1.73/MCS 

1V-33/IÍI-35 
(24 mesos) Í 132 100% 47 100% 

S'observen, d'entrada, tres fenómens interessants. En primer lloc, un increment 

considerable de les noticies entre el novembre i el desembre de 1933, ja que la mitjana 

deis set mesos que van d'abril a octubre es multiplica per mes de quatre en im període 

que n'abasta dos. En segon lloc, un altre augn»nt important entre el gener de 1934 i els 

fets d'Octubre, fracció temporal en qué, a banda de la continuftat en progressió 

ascendent, destaca un detall que caldrá interpretar: malgrat el paréntesi estival, del 12 de 

maig al 6 d'octubre apareixen mes del vint-i-cinc per cent (el 27,6%, per ser exactes) 

del total absolut d'articles rellevants. En tercer lloc, finalment, una certa disminució en 

el darrer trimestre de l'any (mes en general que no pas amb relació a les ressenyes i ais 

comentaris extensos), que experimenta una incipient recuperació entre el desembre i 

principis de 1935. 

Si l'últim aspecte és atribuíble, globalment, ais esdeveniments polítics i ais seus 

efectes, amb el contrabalan? de la injecció de la campanya nadalenca, 1'inicial se sitúa, 

óbviament, sobre el rerefons de la incidencia anual d'aquesta. També, pero, es relaciona 

amb el debat de la tardor de 1933 entom de la novel-la. Les conseqtténcies de la 

polémica, en intersecció amb l'eclosió editorial de la prosa femenina, amb els factors 

diversos que expliquen l'interés en la literatura produída per les noves autores i amb la 

intervenció específica d'algunes personalitats de la intel-lectualitat catalana (mes enllá 

deis moments álgids en publicitat i en vendes que solien suposar Reís i la Diada del 

Llibre), remeten a alió que va teñir lloc el 1934 i que cal anar desgranant a partir del 

seguiment concret deis textos periodístics. 

Després de la recensió de Joana Mas publicada per Rodoreda, va sortir la 

primera ressenya própiament dita á'Al marge. El fet que s'incidís sobretot en el sexe de 

l'escriptora i en el seu potencial noveMístic condueix a l'ordre de consideracions no 

diacróniques al qual s'han fet repetides al-lusions (cosa que estalvia d'insistir-hi): 
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Rosa Maria ^^qiíimbau s'lia feí rápidameitt tina perscsíalííat litsáría. Ben 
merescuda, per cst. 

lí« peíit recull de contes. La éom deis «Us qm pariaven, puWicat temps ha, féu 
que fixéssim !a nostra atenció en aquesta jove escriptora. Eren uns coníes escrits m 
un estil aspre, amarg, que no semWaven sortits de la ploma d'una dona. Tenien, a 
més a més, una altra vírtut; no ecm vulgars, tmim personalitat. 

Ara, Rosa Maria Arquimbau sm dona la seva p-tmera novel-la: Jí Mar^. No & 
oaa iJoveM% sino eí qoe els fiancesos atiomen»» '*noavelfe":, o s a un conté li»g, 
María Rosa Arquimbau pot escriure una noveMa de més aivergadura 

En Ai Marge hi ha aquell estíl nervios i im xic descwdat deis primers contes 
d'aquesta escriptora. Hi ha, perd, més domini de Tofici. Al Marge és un pas 
endavant m la caroa literaria de Rosa Maria Arquimbau.''^ 

Crida més fateacro, per contra, la cronología, perqué aquest «iKiitari va 

publicar-se el desembre de 1933 (abans de Nadal i amb posterioritat a la diajussió 

noveMística). El seü retard respecte del moment d'aparició de l'obra s'explica perqué 

va ser ai compás de Fedicíó de sis noveWes —Joma Mas, Final i preludi, Eistoría 

d^una mia i vint bragalets., Bel que hom no potfiígír^ Un éia de h vida d'un ftome i Les 

algues roges^, més un volum de contes (Peikea, princesa caníbal) i dos llibres en 

pjRJsa no inscrits en el genere (L 'etem femení i La revolucié moral)^ que van pTOliferar' 

els textos crítics. • " • ^ :• ^ " • - " 

ParaHelament a íes informacions i a l'article de Rodoreda sobre Fesírena 

noveMística de Muriá, és a dir,. al novembre, i per tant abans de la nsseaya d ' J I mm-ge^ 

s^aniaciava la immineiit publicació de Final i preludi*^ M desembre mateix, ana nota 

de Diari de Sabadell afirmava el «fort temperament d'escriptora» de Vemet, a la qual 

situava m h davantera de les dones 'Catalaiies que es-dediquen al conreu literari»; el 

llibre, segons el rotatiu, «refermará novament el prestigi literari de la traductora de 

Moctum, de Vtmk Swiíinerton, i -el nostre públic li acollirá la darrera noveMa amb la 

mateijía simpatía que va prendre les seves altres obres».'**^ A banda de la referencia al 

fet que Fautoia em «n mm capdavanter de la literatura de éoms ea cátala (un mérit m 

atribuí únicament a la seva persona),"***' Fesment del succés de la producció vemetiana 

{Al^a,l «áÍMarge.nmd'h & Rosa Arqambaa Barceloo»^ Xff, 10-Xn-1933; Aípha sipa 'ra -
la secció. 

Y. «Llibres. NoveMa catalana», DS, 12-XM933, i «Les Lletres. Activitat de "Proa"», ̂ F, 26-XI-1933. 

«Llibres. Jlw«líjJ?«la£ft>, a?, 16.Xn-l933. ' ' ' • • • ' 

L'aspecte també va ser seteatílat respecte de Líucteta Canya el mes segfient, a La fímmitat, m 
rammci de la immkent posada a ía venda del seu assaig. Canyá, «proa coneguda «a els cercl» literaris 
de casa nostra» i la tasca de la qual «ha estat sempre seguida amb el més viu interto, M era descrila com 
«una de les valors mfe sólíd«s amb qué ccmpta relemmt femení a Catalunya» («Les Lletres. L'etem 
femeR{)>,LH, IM'Í934), ' - - ' . 
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entre els lectors no resultava gratuit. Ni en termes estrictos de mercat ni, tampoc, 

d'influéncia, en especial a causa de les característiques de la noveMa en qüestió. 

Aquest darrer component havia de centralitzar la ressenya que en sortiria, al 

diari sabadellenc mateix, el 5 de gener de 1934. Joan Puig, havent afirmat que, per les 

seves qualitats d'escriptora, Vemet era una «digna representant de l'element femení 

dins de la literatura catalana», escrivia: 

Final i preludi planteja un simple problema. Perd aquest problema abasta tot un 
món moral, aferrissadament doméstic —que m les mans de Pantera prca una 
profunditat insospitada— i que a i l'h^a present, de desequilitffi econímiic des del 
punt de vista familiar, de confiísió entre la manera d'entenífre la vida i de suportar-la 
segons la pressió de les circumstáncies, és tot un mcert en evocar-lo i demostra la 
visió actual que té de les coses l'autora á'Eulalia. 

Una de les virtuts essencials de totes les noveMes és que dramatitzen un moment 
o una época. [...] Maria Teresa Vemet, ha pres un moment actual del concepte 
femení per a reduir-lo a una Iluita d'interessos en contra la bondat i la noblesa deis 
sentiments. En aquest cas, si la noveMa realitza una funció crítica, en Final ipreludi 
hi ha una crítica severa de certs prejudicis femaiins, sense, és ciar, totalitzar-los. [...] 

Generositat i egoisme, podria ésser el lema d'aquesta novel-la. La generositat 
masculina i l'egoisme femení, imputable a una cultura deficient, que no coneix o 
que desvirtúa, el sentit huma de la vida. Pcxlríem dir que es posa en pugna el sentit 
práctic de la daia craitra la qualitat sentimental de l'home, generada per un invisible 
procés idealista, peí qual veu, deis problemes que li cal resoldre, aquell punt de 
dignitat que el subleva si es pretén pavertir-lo, i el converteixen ai mártir o haoi. 
(També aquest aspecte masculí, cal prendre'l en relació al tipus del protagonista). I 
p a resultat, l'home pren aquest sentit gairebé cavalleresc de la vida, perqué és el 
re^onsable davant la societat i de la seva consciéncia, deis actes que executa, de les 
accions que empara. Pa contrast, mes aviat real que fictici, la dona dissimula aquest 
sentit de responsabilitat, el negligeix, si les conveniéncies li ho aconsellen.**' 

Per bé que en un sentit una mica diferent i tot fent extensiu l'últim element al 

conjunt de les lletres catalanes, el sexe femení i la reducció de mires que s'hi solia 

identificar eren els ebcos básics del comentari que Josep M. Francés va publicar, al cap 

d'una quínzena — âmb motiu de la lectura de Peikea al taller de l'escultor Sastre—, 

positiu justament per contraposició: «Espléndida aportació la que Aurora Bertrana fa a 

la literatura catalana, una miqueta anémica fins avui per l'obsessió d'enxiqun-ne les 

percepcions i limitar-ne els horitzons. Les nostres lletres no poden simbolitzar-se amb 

una noia encotillada fins el mentó, damunt la cam pál-lida i esllanguida, refractaria a les 

besados de Taire i del sol. / Augurem a aquesta bella coMecció de contes exótics un éxit 

trepidant i defínitiu, que s'imposará a les mcomprensions de la miopía tan estesa i 

triomfará [...]».'*'° 

469 J. P. [Joan Puig], «Final i preludi noveHa, per M.' Teresa Vemet», DS, 5-1-1934. 

*™ J. M. Francés, «Tast suculoit», LH, 21-1-1934. 
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Ei tema havia de reaparéixer, novament a propdsit de Final i preludi, en la 

recensió que Rafael Tasis féu de la noveMa a Mirador vers fináis de mes. A diferencia 

de Tarticle que Guansé havia fírmat el dia abans a La Publicitat, concentrat en les falles 

técniques de la construcció novel-lística vemetiana,*^^ Tasis contraposava les 

mancances narratives a Tencert resultant del contrapunt entre Raimond i Agnés, i 

sobretot de la defínició d'aquesta: 

[...] [L'ladvocat está promés; una promesa molt bella, amorosa i plena de 
distinci4 que sentirá revoltar-se el seu sraitit práctic de la vida davant deis 
quixotismes de l'home idealista. L'acarament d'aquestes áues concepcions del món 
i del deures moráis, amb la ruptura consegüent, dona la seva for̂ a mes auténtica a la 
noveMa de M. Teresa VemeL 

L'excessiva dispersió de racció de la trama fins a les dues tercaes parts de 
l'obra perjudica una mica el seu interés, que la justesa psicológica d'aquell carácter 
femení referma m les darraes planes. És moU intaessant que hagi estat precísamoit 
una dona qui hagi sabut veure aquest aspecte conservador i realista de l'ánima 
femenina, tan estés a casa nostra i que fa la for^a mes viva de la femília a 
Catalunya."" 

L'óptima configurado d'un personatge femení amb referents reals en la societat 

del moment va ser, també, un deis arguments per a l'apreciació fevorable de Joana Mas 

el 2 de febrer (ima setmana després) a La Humanitat. Josep M. Francés agafava tma 

altra vegada la ploma per parlar d'una escriptora, i en termes tan elogiosos com els que 

havia dedicat a Bertrana, Les primeres frases del seu comentari en son mm bona prova, 

que toma a indicar la importancia del sexe en les estimacions: 

Foques vegades pot dir-se amb m& justicia que aquesta, que la primara noveMa 
d'un mtoc és mes que una Wla esperan^, una esponm)sa realitat I quan l'autar és 
autora, la sensació se'ns fa mes agradosa, p& quan no és gaire freqümt, entre 
nosaltres, trobar dones inteWigmts, capaces d'escometre amb éxit la dificil tasca de 
crear una noveMa que, tot i essent la primera, tingui qualitats definitives. 

Anna Muriá és jove, joveníssima i modesta, excessivament modesta- No és 
d'aquellís damiseMes ínfetuades que s'escolten en parlar, i la seva notable 
producció periodístico-literária, que encrgulleix molía gent no li fe perAe un bri 
d'aquella senzillesa natiH^ que és el mes valufe deis seus atractíus."^ 

El fet que la qualitat Hterária de Joana Mas no avali im entusiasme tan taxatiu 

apunta cap ais interessos literarioculturals i sociopolftics que subjeien en la recepció de 

V. Doménec Guansé, nFinal ipreludi de Maria Teresa Vemet (Biblioteca A Tot Vent)», £P, 24-1-
1934. 

Rafael Tasis i Marca, «Jeraii Moragues, ^«tów (llibroria Cataltoia). — Maña Teresa Vemet, Final i 
j3re/ifií (Edicions ft-oa)», n. 260 (25-H934), 6. 

J. M.' Francés, «Joana Mas, noveMa, per Anna Muriá. Llibreria Catalcmia. Any 1933», LH, 2-II-1934. 
La IIoan9a de Fautor, a banda de fonamentar-se en els personatges, es basava en restmcturació de la 
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les obres de les autores. Al cap de dos dies, Agustí Esclasans n'evidenciava 

implícitament una part en ressenyar Final i preludi. Havent assegurat Fevidéncia de la 

progressió literaria de Vemet i tes bones perspectives de futur generados pels seus dons 

narratius, declarava: 

[...| Confesso la meva manca d'interés p a la litaratura femenina [,..|. Cree, he 
CTCgut seaipre, que la sensibilitat de les dones que escriuai s'entreté massa sovint oi 
els petits detalls delicats, sense ésser mai prou forta ni prou hábil per a copsar les 
grans complicacions psicológiques. A Catalunya, sobretot, ens toca patir, ja fa 
temps, un nucli de literatura femenina sense suc ni bruc. Per aquest costat, estem 
mal equipats. Salvaríem el cas de i'Aiffora Bertrana deis Paradisos oceánics, m els 
quals la narració catalana s'aclareix amb una llum goiesíaca que sembla «xeada de 
frese. Després d'ella, ve naturalment María Teresa Vemet, amb la seva jovenesa i la 
seva for«?a creadora. [...] Llegim les seves noveMes amb un gran interés; i seguim 
esperant que, quan la vida intuitiva se li converteixi en vida viscuda, patida i 
superada, ais fomirá la noveMa definitiva, p a a la qml ella és l'única autoressa 
catalana literáriamoit dotaík I documentada com cal. fteferim parlar-li així, perqué 
confiem molt m ella, i ens sabría g e u que una galantaia mal entesa la coacciones 
en aquest petit món fictici, i una miqueta femeninamoit cándid, en el qual encara es 
mou. Lloarem, en canvi, sense cap mena de reserves, la netedat correctíssima del seu 
estil i la perfecta naturalitat intel-lectual de la seva manera de narrar. Maria Taesa 
Vemet danostra, en tots els seus escrits, un tráete constant amb els llilM-es i una 
coneixen^a ncsroal deis grans autors."* 

A pesar que, com s'ha vist a propósit d'EuldUa, Fautor concebia la literatura 

femenina com un complement de la masculina (i no la valorava, per tant, de manera 

autónoma), el cómput quantitatiu i la idiosincrasia predominant de la narrativa de les 

escriptores anteriors donava suport a la seva posició i aporta un angle de visió 

inobliterable per comprendre la resposta crítica que van obtenir els productes de nova 

aparició: el "suc" que aportaven a les lletres catalanes, itrteiessant, entre altres coses, per 

la pluralitat de sabom que el comen9ava a caracteritzar. Una altra recensió de Joana 

Mas, que contrapuntejava la noveMa amb Final i preludi tres joms després del 

comentari esclasansiá, ho posa de manifest des d'una órbita ideológica prou diferent — 

la de La Veu de Catalunya—• per evidenciar el sentit cultural de tot plegat: 

Eli ha en les noveMes el camí de la fiívolitat epidérmica, no mancada, pao, 
d'intaés huma i d'amaiitat narrativa, i el camí de la profimditat analítica, no feltada 
tampoc d'un enees virtuosismo líric. En ambdós procediments, son indifoents els 
tañes. Hom prt enc^tar novel-les Manqu» m la prtmoa ruta, Hom pot tamW 
poietrm-e» els viaranys mes {«-ofirads del realisme dins la segcHia Tot és qOestió del 
temperamait de l'esCTÍptor. 

En aquests darras temps, dues escriptores catalanes ens han marcat ben 
explícitament aquesta doble trajectória: Maria Taesa Varne^ ai Final i preludi, 

trama, a i el llaiguatge ñmc i elegant de la novelóla, m la deseripcíó de l'ambient de tecelona i de 
Carcassona i ai l'interés de la lectura. 

A. Esclasans. <<Hno/i>e/«J/», l i?, 4-11-1934. 
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assaja, ma v ^ d a mes, tes siluetes psicoíógiques í a f a a el profaleíaa de ia 
coaiprmsió amwssa davaat la vida, atjib aquella neteífet anotiva que fa tea 
espedficameat seu festit d'aquesta autora. Anua Muría, en la noveHa que 
comenten!, ens fa assistir planCTaraent, Igílmoit, a un cas normal d'una noia 
modema, que madura i centra la seva superfícialitat quan la reiteracíó del 
pressentiment maternal es produeix ja en ella, sota l'ombra amarga de la vida, 

Joam Mm es m llibre escrit amb fecilltóí, sense preocupacions, ssise cercar-hi 
refinammts. La mateixa técnica, el matek líenguatg^ donen ía Impressió que ha 
estat pojsat j redacáat d'una manera immediata i simple. Perd aqu^t voten d'Anna 
Muril no és tampoc un reportaíge episodio tan sois, a la manera d'altres narracions 
catalanes que ens hem avesat a veure classífícades hiperWilicament per llurs autors 
com a noveMes. Figures com les d'Enric i Lola, pw exemple, mes i tot que íes deis 
m^eixos prcrtafonistes, oifereixm tot d'una un ^nix mimk i m origina! verísme 
humi, que revsim m la uístra eaaiptora una visió p r o p i a a copsar els psrííls 
diamátics i que és lílstima que no lagi «síat mes bm esmerpda-en les seves 
pagines. 

Aquest guany d'intensitat humana i una major contenció en certs matisos i 
expresslats deliberadaaimt incontrolats, podrien contribuir a equilibrar les 
inn^ablescíHidicicaís narrativa d'Aima Muriá a i poduccíORsftte^'*" . 

L'émftsi ea els procediments naaratlus, ja fos per destacar-ne fes fites o 'M els 

defectes, va constituir, en canvi, l'aspecte essencial de les dues ressenyes de l'obra 

vernetiaim qm van sorík el 5 de mar? i l ' l d'abril^ respectivament signados per Cecill 

GasoMba a £a Rambla i per Maurici SerrAima a El MatL^'^ Mna! i pmhdi sola, en-

realitat, va generar mes d'tma desena de comentaris — ûna extensió receptiva 

comprensible considerant la trajectória de Maria Teresa ¥emet—^ Dues dades mes 

coafÍDnien la importincá d© fescrqitoim ea la iroveHística femenina de preguara: 

fuña, que Rafeel Tasis va dedicar-li un deis primers articles de la serfe «NoveMisíes 

catalans» (el del 6 de mar^),'*''' l'únic del conjunt focalitat en una autora jove (l'altra 

narradora de la qual w. parlar fo% sMuratoent^^Cateona Albert); faltra^ que Venst va 

acaparar el protagonisme essencial de fatenció crftica del primer trimestre de 1934. 

En abcó darrer, hi va influff, és ciar, el fet que la seva noveHa hagués sortit a 

fináis de 1933^ abans que la majoria de productes femenms del, periode, com fin evident 

tes circumstáncies que van eavoltar la valoració publicada a Clarismef^* MI panoraim" 

S. [Octevi SaltorJ «Joam Mm, per Anna Maril. Liaa-em Catel&iia», LVC, 7-II»í934; he dednl 
fautcffia a parta* de ía inicial, !t tpaliteit de coHabca-ador M rotetai barceloní de Saltor i les similtods 
entre aquest test i h resenya de Final iprelmñ qm m public» qwínse d i ^ d s p r & al É'ari torassenc m 
també escrivia (v, Octavi Saltor, «L'espírihialisme de la novel-la», ED, 22-11-1934). 

V. Cecili Gasóliba, «Lletres femenines. Final ipreludi. Per Maria Teresa Vemet Edicions "Proa"», 
M, ti. 220 (5-1H-1934), 5, i Maurici SerinAima, «La darrera noveWa de María Teresa Vemtí», EM, I-IV-
1934. 

V. .¡Rafel Tasis I M « c ^ «NaveMisíes catalana Marit Teresa Vefn,et», LP, 6-in-1934 Aspest és el text: 
que, justament, incidía en la manca de base de la tópica assimilació de la literatura femenina a la feblesa 
edulcorada (v. 11.3,3 per a la citació específica). 

*'*V.in.3,1.5.2.3. . 



s'havia d'ampiiar aviat —̂ al mateix mes de mar?— amb la posada a la venda de Peikea, 

de Del que hom no pot fugir i Historia d'una noia i vint bragalets (ais quals caldría 

afegir L 'etern femení i La revolució moral), novetats editorials amb vista a la Diada del 

Llibre al costat del relat vemetiá i d'un nombre considerable de volums d'escriptors. 

En inicíar-se el ressó crític de L 'etemfemení^^ i simultániament a la noticia de 

la imminent aparició del recull de contes d'Aurora Bertrana —de qui es deia «que ha 

sabut donar a la nostra literatura un matís completament nou i p e r s o n a l » — v a 

comentar a sonar un altre títol d'autora: Del que hom no pot fugir.^^^ Poc abans del Dia 

del Llibre, s'hi afegia Historia d'una noia i vint bragalets, captivadora «per la gracia i la 

sensibilítat amb qué están descrites les situacions» i, prou explícítament, «per ésser 

desenrotllada a Barcelona i aportar un nou puntal a la noveMa urbana».'**̂  Arquimbau, 

contráriament a Rodoreda, que hauria d'esperar una mica, fou iimnediatament objecte 

d'atenció a La Rambla, L'article en qüestió explicitava la circumstáncia que estaven 

apareixent dones novel-listes, i d'una naturalesa molt concreta que delimitava una 

inflexió en la historia de les lletres catalanes: 

Si la literatura no deu a la dona aeacions genials, si no li deu la creació de 
carácters de gran envergadura, en canvi a tot arreu i en tots els periodes la seva 
influencia assenyala un augment del bon gust, un afinament de la sensibilítat, una 
major cívilitat en l'expressíó, de vegades, ádhuc desviant-se una tendencia al 
preciosisme. 

A Catalunya, on aqüestes qualitats mmors o secundáries tanta felta ens fen, no 
s'ha esdevingut així, a desgrat de dues o tres poetesses femenines, realment 
delícades, pero d'escassa o nul-la influencia literaria. Paradoxataient, la representant 
femenina més prestigiosa de la literatura catalana encama, amb una audacia i una 
forga sorpraimts, les qualitats tingudes per més virils. Hom sent, naturalment, pa-
aquesta representant egregia, tota l'admiració que es mereíx. Pero sens dubte el seu 
ex«nple —i l'exemple de tots aquells que la segueixen— ha influí a qué ai la 
nostra noveMística predominessin els temes rurals, les passions violentes, l'exaltació 
i la for?a, més que la delícadesa, la gricia, els temes de ciutat, els ídiMís candis o 
subtilment perversos... 

Estem, pao, en un moment dol?, d'evolució, marcat precisamait per Taparició 
de novel-listes femenins, tais com María Taesa Vanet, Anna Muriá, Teresa Rodera 

''''V. 1.3.2.5.2. 

«Parada de llibres. D'imminent publicació. Peikea, princesa caníbal, per aiffora Bertrana», ü í , 18-111-
1934; van sortir-ne reclams similars a L 'Opinió, el 29 de mar?, a La Publicitat, el 15 d'abril, o a Xa Veu, 
el 21 del mateix mes. El dia abans de Smt Jordi, la propaganda que es feia deis relats a a la següait: 
aquesta «valuosa aportado a tot Fescrit i fiknat deis mars del Sud [...] maebcerá les preferencia deis 
nostres "goimtnets" de la litaatura exótica» («Demá, se celebrará la Diada del Llibre», LH, 22-IV-1934). 

V., entre altres, «Les Lletres», LH, 16-III-1934. A fináis de mes, L'Opinió donava noticia, 
conjuntammt, de la noveMa de Rodoreda i deis contes de Bertrana; a propósit d'aqueste darrera, 
s'afirmava: «Tots els admiradors de la femosa escriptora, que sm molts, esperaran impacimts l'aparició 
d'aquest llibre» («Les Lletres», LO, 29-111-1934). 

«Llibres d'actualitat Historia d'una noia i vint bragalets», LVC, 15-IV-1934. 
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i Rosa Maria Arquimbau, que sens dubte influeixen ja amb llurs produccions en la 
noveMa catalana i la fan esdevenir im producte d'una civilitat mes refinada. 

Així, ara, Maria Rosa Arquimbau acaba de publicar una Historia d'una noia i 
vint bragalets, en la qual, amb una fantasía, una gracia i una agilitat d'estil realment 
remarcable, ens narra l'ascensió d'una noia que a través de diverses aventures 
térboles —una per cada bra9alet— acaba per trobar un marit respectable. 

L'obra no té, dones, cap transcendencia. La mateixa protagonista té aquesta 
artifíciositat de les nines de moda, artísticament ten treballades. Perd la importancia 
de l'obra radica precisament en la seva frivolitat amable, en ia se\^ lleugeresa 
seductora, que la fan tan superfina, pero tan agradable també com un perfum, una 
cigarreta, o un cocktail: és a dir, un producte molt característic i refinat de la nostra 
época."" 

Mes enllá de la ideología genérica subjacent i deis tópics relatius a Víctor 

Cátala, que operaven sobre el rerefons de la recurrent —i sovint superficial— 

contraposició entre camp i ciutat, el text és interessant perqué testimonia diverses coses 

importants. A banda del fet constatable que estaven sorgint noves autores que escrivien 

una certa mena de narracions, ressalta el triple émfasi en la influencia del genere 

novel-lístic, en la seva vinculació directa a una determinada modemitat i, implícitament, 

en l'atractíu que aquesta podia teñir per al públic. 

Els dos darrers aspectes constituíen el nucli del comentari que el llibre 

d'Arquimbau va meréixer a La Humanitat V1 de maig, on també es desplegava, no gens 

casualment, la terminología que venia definint la jove narrativa femenina; destaca, en 

especial, la repetida comparació amb el cóctel, loi deis símbols deis temps modems: 

Quan aquesta jove escriptora va donar a les premses el seu primer llibre. La noia 
deis ulls que parlaven, tots várem convenir que ens trobávem davant d'un cas 
excepcional. Una noia jove i bonica, ens teindava un aplec de narracions plenes de 
desimboltura, frescor, escrites sense subjecció a cap prejudici i pigmeitades amb 
una graciosa ironía que tirava al dret, amb displicencia no afectada. 

Aquell llibre era prometedor d'altres de mes gran envergadura Les condicions 
d'observadora de la senyoreta Arquimbau, ragilitat insuperable de la seva ploma — 
bregada en el "potin" periodístic—, la seva joventut i el seu sentit de l'estética, ens 
permetien esperar-ne coses definitives. |...] 

Fa poc va aparéixer la seva noveMa Al marge, de la qual, oportanamait ens 
ocupárem. Avui, llenía aquesta originalíssiraa narració Historia d'una noia i vint 
bragalets, que confirma, encara mes, les nostres belles esperances. [...] 

La divertida historia de Cri-ai — âbreviatura alegre i arbitraria de Cristina— ens 
fe passar una bella estona. La gentil autora hi aboca peí broc gros el seu actícisme 
[?] i ais ofereix un seguit de miniatures amables i un xic llibertines com les que 
decoraven les rapses de rapé deis nostres besavis. La caricatura de costums, 
ambients i situacions és justa i a estones pujada de color. Mai, pero, no arriba a la 
barroeria ni al descaro. I encara que costi de acure, l'entrellat ameníssim de la farsa, 
no deixa de teñir un objectiu moral. 

Oriol Martí, «Literatura femenina. Un llibre de Rosa Maria Arquimbau», LR, n. 226 (16-IV-1934), 5. 
«Teresa Rodera» no és sitió una confiísió nominal amb referencia a Mercé Rodoreda (v. III.3.2.1, nota 
238). 
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Historia d'una noia i vint bragalets, té el bon bevent d'un cocktail, que ens 
refresca la boca i no arriba a marejar-nos. [...J*** 

Una modernitat paral-lela (ideológica, en aquest cas) explica Téptima rebuda 

que es va dispensar a l'opuscle La revolució moral, presentat per La Humanitat com a 

obra d'una «figura destacadíssima dintre I'element femení d'Esquerra» destinada a 

causar sensació «peí seu caire atrevidíssim»."*^ Igual que amb els productes de les altres 

autores, per bé que amb concrecions diferents, l'autoria femenina se sumava a l'aire 

renovador que es va afirmar que aportava el llibret.'*̂ * Mes signifícativament encara, en 

una de les ressenyes es van equiparar la franquesa i el coratge que Muriá hi demostrava 

amb la manca d'hipocresía que ja havia caracteritzat la seva noveMa: «Coneixíem de 

temps, d'aquesta jove escriptora, de forta personalitat de periodista i conferenciant. En 

l'acabament de l'any proppassat amb Joana Mas várem conéixer-la com a novel-lista, I 

ja aleshores, ens sorprengué, gratament, la decisió i la valentía de l'autora, davant la 

fídelitat ais prejudicis que acusen molts catalans i catalanes autors de noveMes. Anna 

Muriá, novel-lista, és tan ponderada en la forma com atrevida en el fons. Un fons huma, 

viscut, palpitant, que ens deixa entreveure una ánima de dona, noble i generosa, que sap 

redregar-se contra tots els fariseismes».''*' 

La recuixéncia de l'assimilació entre les noves narradores i la contemporanelat 

va tomar a manifesíar-se ben aviat a propósit de Del que hom no pot fugir. Agustí 

Esclasans n'encetava la recensió (la primera que en va sortir) amb unes reflexions que, 

al marge d'enllagar amb les que havia fet el febrer en relació amb Final i preludi, son 

rellevants, un cop mes, per comprendre l'interés en la producció femenina del moment: 

Apassionats com som d'una raiovació literaria total deis nostres escriptors joves, 
desitgem amb tota Tánima l'aparició d'uns quants noms femenins que ens permetin 
de creure en la normalitat humana i vital de la narració passada per sensibilitats 
finament vibratMes i autaiticammt de dona. La literatura catalana ha ctmptat 
sempre amb un contingut redult ¿'autores, bones persones, pero burgesament 
limitades, felsificadores de la veritable realitat insubomable. S'ha dit que amb bons 

[Scaramouche,] «Historia d'una noia i vint bragdets, per Rosa Maria Arquimbau», LH, l-V-1934; 
Scararaouche signava la secció. El crític declarava, tanmateix, que Tescriptora es quedava a les portes 
d'una veritable novel-la, ili demanava que l'escrivís al mes aviat possible. 

«El Dia del Llibre. Llilres d'imminent publicació», LH, 20-IV-I934. 

«La Festa del Llibre. La revolwió moral», LVC, 20-IV-1934. Dos dies després, una altra nota el 
descrivia així: «petit peí seu volum, enorme peí seu contingut, será la revelado d'enguany» («Demá, se 
celebrará la Diada del Llibre», LH, 22-IV-1934). Per ais trets essencials del text í per a una consideració 
mes detallada de la seva recepció crítica, v. L32.5.2. 

[Scaramouche,] «La revolució moral, per Anna Muriá. Llibreria Catalónia», LH, 6-V-1934; 
Scaramouche signava la secció. 
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sentimoits es fan males noveMes. Ei que sabem de eeñ, peró, és que la narració 
catalana s'ha mogut sempre dins un sector enxovat i resclosit, gairebé de coMegiales 
de convent de monges mes o menys aplicades. No volem du- que entre nosaltres no 
hagi d'existir la noveMa blanca, burgesa i edifícant. Volem dir que la vida vital no 
s'entén de raons ni de convencions; i que hi ha prou complicado en la quotidianitat 
humana per entretenir-se triant temes pulcres, per a convertir-los en noveMes hiedes 
i en conflictes artificiáis i convencionalment morts. Hem tingut una Víctor Cátala, 
que només amb la seva Solitud ¡z. obrí un camí de for̂ a creadOTament humana. 
Tenim avui una Aurora Bertrana que aireja, ella tota sola, la prosa i l'ética 
aburgesada de la nostra narrado moderna. I toiim també, tot just arribada al camp 
de la creació artística, una Mercé Rodoreda, prou original per a creure en ella í obrir-
li un crédit de confían9a literaria.'*" 

L'estimació d'aquest nou to, modem, per la contribució que significava a la 

tradició literaria femenina —i de retop a les lletres catalanes en general—, i l'atenció a 

les joves autores qué se'n va derivar (per aquesta i per altres implicacions) van suposar 

un ciar esbiaixament en els criteris valoratius, una certa sobrevaloració deis productes. 

El fenomen, que afectava igualment els nous narradors a causa de les particularitats de 

la historia del genere novel-lístic al nostre país, no va representar, no obstant aixó, ima 

lloanga cega i indiscrhninada. Malgrat la inqüestionable promoció de qué foren objecte 

les escriptores i les seves obres, a pesar de la retórica habitual i deis elogis (de vegades 

inflats, peró també merescuts atesos el nivell literari i els harems crítics de l'época), 

sempre se'n van assenyalar, amb mes o menys encert i amb mes o menys perspicacia, 

les mancances i els problemes principáis. 

La ressenya de Final ipreludi que va aparéixer a La Veu el 18 de maig n'és un 

bon exemple. Manuel de Montoliu hi valorava positivament la noveMa, entre altres 

coses per «les belles qualitats d'estil» i per «la gran vivacitat del diáleg que tan fínament 

sap matisar tota la riquesa de reaccions am'miques deis peisonatges», albora que en 

criticava (aquesta vegada sense arguments moráis) la faha d'unitat i l'excés narratiu.'**̂  

A. Esclasans, «Del que hom no pot fitgir», LH, lO-V-1934. Les seves valoracions especifiques de la 
noveHa i del talent literari de l'autora s'han reservat per a III.3.2.1. Respecte del tema de la noveHa 
blanca, V. 1.2.2.1. 

«Alleugerit el Ilibre de les seves digressions, i Tacció, deis seus aifreactes, evitades les repeticions 
deis mateixos estats d'ánima que allarguen sense necessitat els diálegs, l'obra hauria pogut ésser reduída a 
unes dues terceres parts de Tactual extaisíó i hauria guanyat indubtablement raí intensitat» (Manuel de 
Montoliu, «Reflexos subjectius en la noveHa», LVC, 18-V-I934). Una mostra del fenomen laudatori amb 
relació a l'agénda masculina es troba en la recensió d'El teusecret, de Benguerel, publicada al rotatiu dos 
dies després, que, a mes, conté una referencia significativa a Vemet: «Temperament extraordinari [...] el 
d'aquest escriptor joveníssim, indubtablement, al costat de Maria Teresa Vemet, el de mes rica densitat 
Ifrica i psicológica deis darraamait apareguts. I l'associació d'aquests dos noms no és arbitraria. L'autora 
de Final ipreludi té una manera de veure els personatges i de plasticit2ar les sensacions, que serven im 
paraMelisme remot amb la del novel-lista á'El teu secret. I Tanmateix, Benguerel té ja una personalitat 
tan acusada que supera les comparances» (O. S. [Oetavi Saltor], «Xavier Benguerel. El teu secret. 
M3ve/-/ar. Edicions Proa. Biblioteca A tot vent. Badalona. 1934», XFC, 20-V-1934). 
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Son especialment interessants, en aquest sentit i en altres, les valoracions que van acoUir 

Clarisme i VOpinió, amb la rúbrica de dos personatges ciau en el context de 1934: 

Mercé Rodoreda i C. A. Jordana. 

3.4.2.1. Les intervencions periodístíques de Mercé Rodoreda i de C A» Jordana 

Com s'ha vist, Mercé Rodoreda havia pres la paraula en el debat de la tardor de 

1933, tot donant suport a la crida de Rafael Tasis, per mitjá de la recensió d'una novel*la 

ben concreta: la d'Anna Muriá.'*'® A partir d'aleshores i al llarg de l'any següent, ima 

determinada consciéncia genérica, literaria i cultural, combinada amb els seus interessos 

individuáis, va portar Rodoreda a jugar públicament diverses caries, entre les quals la de 

la feminitat va ocupar un Hoc important. La condició de dona, que, com va ocórrer 

d'una manera o d'una altra amb la resta d'autores, havia marcat la seva entrada al món 

de les lletres i del periodisme entre fináis de 1932 i principis de 1933 (un fet evident en 

la presentació de Sóc ma dona honrada? i en els primers articles que va publicar a ía 

premsa), va esdevenir un deis eixos de l'activitat de l'escriptora. 

El 16 de desembre de 1933, així, Rodoreda va entrevistar María Teresa Vemet a 

Clarisme. ÍM circumstáncia que s'acabes d'editar Final ipreludi, ía imminent aparició 

de la qual l'autora de Sant Gervasi ja havia anunciat en la ressenya de Joana Mas al mes 

anterior, suggereix un seguiment de factualitat cultural femenina i una voluntat 

contributiva a la projecció del llibre i de ia novel*Hsta que convé subratUar, perqué no 

responien a cap necessitat peremptória. Vemet comptava amb un públic consolidat i 

amb l'estatm literari que 1Í garantía una amplia atenció crítica; la urgencia de parlar-ne, 

per tant, era molt relativa. L'iitíerés per ella en qualitat d'un deis pocs noms que 

mtegraven la nómina de la narrativa d'autora, el qual la redactora del periódic havia 

expressat només tres setmanes abans a propósit de Muriá, es verbalit^va ara, de manera 

nítida, al final de la conversa: Vemet constitu'fe, en mots de Rodoreda, «una de les 

primeres figures en la contemporánia nowMa fememna; i de la joventut de la qual 

*^ Algunes de les consideracions que segueix® sumariízaa tata sMe d'aspectes analittats amb 
deteniment en la tercera part, pero deis quals no es podia prescindir, aquí, perqué transcendeixen el cas 
ísíricte de Rodoreda. 
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podem esperar mes que molt»/" Aquesta era la justifícació básica de l'entrevista, cosa 

que dota d'un perfil encara mes definit, retrospectivament, la intervenció rodorediana en 

la discussió entom del genere: la promoció de la producció de les dones. Tenint en 

compte la idiosincrasia de la literatura que havia comengat a publicar i les seves idees 

amb relació a la lectura i al consum de llibres en cátala, sembla ciar que aquesta via se li 

presentava com una opció beneficiosa en termes tant personáis com coMectius. 

És en aquest marc que cal contextualitzar una part important de la tasca que 

Mercé Rodoreda va desenvolupar en el període, sobretot des del setmanari de joventut. 

Al costat deis comentaris relatius al sexe femení en diferents ámbits (l'escriptura i la 

societat, básicament) que contenia la «Palestra» de 1933 sostinguda amb Deifí Dalmau 

a Polémica, o de les ironies sobre els tópics genérics que van impregnar molts deis seus 

textos coetanis, l'autora va potenciar les virtualitats culturals de la feminitat en el 

mercat i en la creació, des de Clarisme, de manera directa i indirecta (és a dir, 

responsabilitzant-se'n ella mateixa o promovent-Ies a través d'altri). El fet que el 20 de 

gener de 1934 hi entrevistes Caries Soldevila, amb motiu del premi obtingut per 

Valentina (ressenyada al periódic per Josep Espina el 3 de febrer), apunta —en aquella 

línia de reflexions sobre vm deis possibles sentits del guardó— vers la primera direcció, 

la qual s'entrecreua amb la segona en un conjunt considerable de continguts de la 

tribuna periodística: les caricatures d'Aurora Bertrana i de Carme Montoriol del 

novembre anterior; la queixa rodorediana, a principis d'abril, per la poca resposta de les 

dones a la crida del setmanari per promocionar els joves talents; l'enquesta sobre la 

noveMa engegada ett els matebcos moments i adregada a diverses personalitats —entre 

les quals, Rosa Maria Arquimbau, Maria Teresa Vemet i Aurora Bertrana—; els 

intervius que hi van aparéixer (per exemple a Llucieta Canyá, entrevistada per l'autora 

el 23 de juny), i, en especial, el seguiment crític de cadascuna de les novetats editorials 

femenines. Tot plegat, sobre el teló de fons de l'estímul a la producció noveMística en 

estreta relació amb la preocupació positiva per la qüestió del públic. 

Encara no feia tres mesos de l'entrevista a Vemet que Final i preludi era 

recensionada a la plataforma barcelonina. L'etern femení hi esdevenia objecte de 

comentari el 31 de marg. El 12 de maig, tma sola página contenia les ressenyes 

á*Histdria d'una noia i vint bragalets, de Peikea, de La revolució moral i de Del que 

Mercé Rodoreda, «Parlant amb Maria Teresa Vemet», CL, n. 9 (16-XII-1933X 2. 
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hom m pot fugirf^^ En el darrer cas, aqüestes recensions no eren les tiniques que 

tategraven respai. Ja que n*M apareixien de cinc títols més;**^ no obstant aixó, 

l'agermanament de quatre obres d'autora en un mateix clos proporcionava una 

deHmitació del factor sexual -—un operatiu etement diferenciador— que el feia evident i 

Femfasitzaw, des del punt de vista tant quantitatin (el mes immediat) com quaíitatiu. La 

página desclofa un cert equilibrí numéric entre la producció femenina i la masculina que 

no coiresponia a la realitat i que, per tant, tenia com a resultat un destacat deis productes 

deis »ous valors femenins catalans mitjangant la diversitat cabalística i categórica amb 

que s'M presentaven. Es parlava albora (i en aquests termes) d'una noveMa distreta, 

pero banal i tímida en el seu pretés agosarament; d'un recull de contes exótics, 

interessant i ben escrit, que representava una aportació á la literatura catafena; d'un 

• asMíg sobre ana .qüestió «atóent i polémica, i d'un drama. noveMístic reeixft. Tots» 

publicáis en poc temps. 

L'aparició siaiuMnia de les qimtre ressenyes (cal insistír-hi» de les ressenyes de 

totes tes obres femenines q w havien sortit en els mesos anteriors) m podia respondre a 

Ta tm, per mes qiie s'ktgi de comptar amb l'ocasió de la Diada del Llibre, celebrada 

poc abans. Clarisme sortia cada setmana, cosa que hauria permés la distribució deis 

comentaris en nimeros divereos, fias i tot consecutius. La má de Rodoreda tema d» 

t̂ro'fcw-se al datrere de I'operacióí els elogis, fes crítiqties i tes demmdes dirigides a les," 

autores enlla^aven amb les posicions i amb els plantejaments culturáis de Fescriptora, 

que .aprofitava la tribuna periodística que tenia a fabast.per de^legar Festratéga 

.'concreta de promoció. 

El fet que conduís parcialment el periódic en aquesta direcció responda» d*ima 

tanda, a la conjuntura cultnrai posterior a les eleccions de 1933, i, de F a t o , a l a seva 

consciéncia de dona de Eetres, de la qual multen signifícatives les converses amb 

Vemet i Canyá. Mes enllá de la circumstáncia puntual d*iiicloure-les entre els noms 

selecctonats per ais intervius de Clarisme (que forea molts mes), el principi de la 

V, pust d'Esvem,! «Final i prelué, de María Teresa Vemet», CL, n. 21 (10-111.1934), 2 —Jtist 
d'Esvem signava la secció—; Amadeu Jori i Rogés, «L'etem femení de Llucieta Canyá», CL, tu 24 (31-
ni-1934), 4; Just d'Esvem, «Htstdria á'ma noia i vint bragakts - Rosa María Arqwaibmí»; fdeai, 
«Peifec primesa e « í W - Aurora B a t e a » , CL, n. 30 CI2-V-lf 34), 4; M. R. piarcé RoderedaJ «La 
revolmié moral ~ Anna Mjriá», €L, n. 30 (12-V-1934), 4 , ! Maria Bailesíer, tífeí qm hom no potjugir»^ 
Ci,n .30(í2.V-1934),4. 

S'hi comentaven també Famy, de C. Soldevila; CUment, de C. Fages de Climmt; El teu secwt, d& X, 
Benguerel; Catalt^a-Oriem, de F. Qtm i Ros, i La sala és plena, de J, Eoig I Ravaiíós. 
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primera entrevista explicitava, de manera tangencial, una recerca de complicitat 

genérica (sexral) que era ratificada en el comen9ament de la segona: 

Un dia, en una conversa amb una persona de for?a prestigi entre la premsa 
catalana, va venir a tomb i aquesta persona em va da*: 

—Encara com no s'ajunten les dones que escriuen I es preocupen d'establir 
entre elles tma certa compm^mia.,. caldria fer-ne esment... qué li sembla?... 

—Qué us puc dir si gairebé no en conec cap? 
—Cap? 
—Home... hi ha uns noms: Iraie Polo, Anna Muriá, Maria Teresa Gibert, Rosa 

M." Arquimbau... 
El meu interlocutor talla rápid. 
—I Llucieta Canyá? No la coneix? 
{...] 
—No... —^Vaig respondre amb tota sincaritat. 
—Ui, Llucieta Canyá! —dipé fent brandar la má amb mergia per tal d'afemar 

la seva admiració—.Llucieta Canyá és de les millors que tmim...!'*'* 

Obrir I'interviú amb una referencia indirecta ais beneficis de la coordinació entre 

les escriptores, precisament el juny de 1934, representava una proposta virtual que 

refbrgava les táctiques que ja s'estaven desenvolupant (perqué si una cosa no hi va 

haver mai en el discurs rodorediá, com demostra la seva trajectóriá completa, son 

elements gratuits). Rodoreda contribuía, abcí, ais esfor^os d'impuls i de materialització 

que s'estaven duent a terme; i ho feia treballant en el seu camp d'acció prioritari: la 

cultura en Faccepció estricta del terme i, mes concretament, la literatura. N'és indicathi 

que, en lloc de compromctre's en les iniciatives que les inteMectuals coetánies venien 

organitzant des de feia temps en les esferes socials i polítiques, focalitzés la seva tasca 

en l'ámbit del periodisme i de la noveMa. Sembla que no ho va fer solament des d'una 

opció individual. Diverses dades suggereixen que va impUcar-hi un deis seus referents 

inteMectuals básics, un escriptor amb qui compartía visions culturals, compromís 

Hterari i practiques narratives: C. A. Jordana. 

Jordana, que feia anys que exercia com a crític, havia parlat molt 

escadusserament de la producció femenina. Les poques vegades que M havia parat 

atenció ho havia fet, normalment, de manera lateral. L'agost de 1925 havia valorat de 

passada, i negativament a causa de la fadesa que destil-laven, les noveMes de Maria 

Mercé Rodoreda, «Parlant amb Llucieta Canyá», CL, n. 36 (23-VI-1934), 1; la cursiva é& meva. El 
desconeixement de la figura de Canyá esdevé sc^pitós peí ocmtrast oitre l'esftra polMai a qué es 
vínculava la coMaboradora de La Veu i Padscripció esquerrana de la resta de noms esmentats. A causa del 
ressd de la s e ^ activitat i de la rellevancia de la plataforma en qué l'havia desenvolupada, costa de creure 
que Rodoreda no sabes res de la periodista; fe l'efecte que, mes enllá de l'esperit d'antícapelleta subjacent 
en el fet d'entrevistar-la, l'autora de Sóc una dona honrada? no deixava de jugar, en aquesta presentació, 
amb la seva ironía característica del període de preguara (v. IIL3). 
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Doménech.'*'̂  En diversos deis seus batanaos sobre la historia recent de la prosa 

catalana havia alabat Víctor Cátala.'*̂ * Peí que fa a les noves autores, s'havia limitat a 

ressenyar breument Teresa o la vida amorosa d'una dona, a comentar Sóc una dona 

honrada? i a lloar Irene Polo com a periodista.'*'̂  En el repás de les novetats edhorials 

que féu el 19 d'abril de 1934 per a La Publicitat, amb vista a la Diada del Llibre, no hi 

constava ni una de les produccions femeninos.'*'* Després del maig d'aquest últim any, 

per contra, va dedicar un temps i va demostrar un interés més que considerables a les 

narradores joves. A partir del juny, i en poc més de tres mesos, va escriure cinc 

«Excursions literáries» centrades en Anna Muriá (de la qual es va ocupar en dues 

ocasions), en Aurora Bertrana, en Rosa María Arquímbau i en Maria Teresa Vemet.'*'' 

El canvi és, si més no, curios, i un nombre rellevant d'elements apunta vers la hipótesi 

que la redactora de Clarisme hi va teñir alguna cosa a veure. 

En primer lloc, ella fou la gran absent d'aquest conjunt d'articles. Jordana va 

parlar-hi de totes les novel-listes deis anys trenta menys de Montoriol (que ja feia dos 

anys que havia publicat la seva noveMa), de Lewi (la qual encara havia de trigar a editar 

Un poeta i dues dones) i de Rodoreda. La circumstáncia resulta estranya, perqué, a 

diferencia de les dues primeres, l'escriptora de Sant Gervasi acaparava una actualitat 

similar a la de Muriá, Bertrana, Arquimbau i Vemet. Igual que elles, acabava de donar 

un llibre al públic, i Del que hom no pot fugir podia generar, abnenys, tant d'interés 

com les obres de la resta (la seva recepció ho demostra). Si el redactor de L 'Opinió va 

La suposada carta d'un autor desconegut que relatava les seves peripécies lito-áries en l'escriptura 
d'una novel-la, la qual savia al crític per manífestar-se didácticament amb relació al genere i a la tradició 
autóctona, contenia aquest firagment: «Espoleada i transformada [...] la novel-la, jo n'esperava la copia 
fruint per endavant el gaudí que em pervindria de la nova lectura. Una nova decepció m'esperava. Només 
una novel-la de la senyora Doménech de Canyelles era capa? de donar-me un desengany tan ^os . Ara la 
meva obra no era mansfruosa, pero tenía una fador embafedora» (C. A. Jordana, «Les avoitures d'un 
escriptor a través d'una novel-la», RC, n. 14 (agost 1925), 123). 

En proporcionen tres mosfres, prou dilatados en el temps, ídon, «Balan? d'un quart de segle. Excursíó 
de plaer pels camins de la prosa», RE, n. ccxxiv (16-1-1925), 19-26; A. Obiols [Joan Prat], «Parlant amb 
C. A. Jorctana», lAT, 7-111-1928, i C. A. Jordana, «El renaixement litorari. Aplegament i separació deis 
prosistes», i O , 28-XI-1933. 

*^ V. n.3.3, notes 425 i 433, i 1.3.2.4.1, nota 561. 

V. Candi Brossa [C. A. Jordana], «S'acosta la Diada del Llibre. Els llibres que van sortint», LP, 19-lV-
1934. 

Caldría afegir-hi, des d'un punt de vista tangencial i en altres sentits (ja que, tot i que remetien a 
diverses escriptores, no ho feien de manaa central o, si era així, es tractava d'autores estrango-es), els 
articles de la secció dedicats a Florence L. Barclay; a la traducció de Dues o tres Grácies; a Bartomeu 
Rosselló-Pórcel i Maria Verger, i a Dorothy L. Sayers (v. C. A. Jordana, «La popularitab>, LO, 29-V-
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comentar La revolució moral, Peikea, Joana Mas, Historia d'una noia i vint bragalets i 

Final i preludi i, en el seu moment, ni que fos amb brevetat, havia recensionat Teresa o 

la vida amorosa d'una dona i Sóc una dona honrada?, per qué no havia d'avaluar 

rúltim relat rodorediá? La desconeixen?a queda directament fora de lloc com a causa 

hipotética; Jordana havia d'estar al corrent de l'aparició del volum, tant per motius 

laboráis o interessos personáis i pels efectes del ressó periodístic del Ilibre com pels 

contactes que tenia amb el periódic de joventut. Aquests darrers expliquen, entre aUres 

coses, que estigués al cas deis projectes immediats de l'autora: el 12 de juliol, en les 

«Notes i noticies» que seguien a la seva secció (previsiblement, dones, sota la mateixa 

responsábilitat), s'afirmava que «ens consta positivament que la senyoreta Mercé 

Rodoreda donará aviat noves proves de la seva activitat i la seva agitació literáries».^^ 

La relació personal amb Rodoreda, encara que pugui semblar paradoxal, 

s'erigeix en la justificació mes raonable de r"oblit". El crític havia estat entrevisíat per 

ella, el 25 de novembre de I'any anterior, i fou el primer deis escriptors a qui Clarisme 

va adre?ar l'enquesta «Qué enteneu que és o ha d'ésser una noveMa?». La seva resposta 

hi sortia el 7 d'abril, després d'haver aparegut en el diari esquerrá el 23 de mar?, amb 

aquesta presentado: «Clarisme, el setmanari que segueix les dinámiques directrius 

marcades per Delfí Dalmau i Mercé Rodoreda en els nostres medís literaris, ha 

comen9at una nova enquesta. Decidits a saber qué és una noveMa, els inquisidors ho 

pregunten d'una manera molt gentil ais autors máxims (com ara jo) de la nostra 

literatura».̂ "' Els termes en qué Jordana s'hi referia, com es pot veure, impliquen una 

positiva valorado de la tasca del periódic, a la base de la qual reposava una coincidencia 

de plantejaments culturáis que era fruit, en bona part, de la smtonia particular amb 

l'escriptora. 

Rodoreda va manifestar repetidament la seva admirado per Jordana i, és prou 

sabut, el va prendre com a model en molts sentits. Que es coneguessin, simpatitzessin i 

compartissin visions i practiques periodístiques i literáries fe pensar en l'establiment 

d'un vincle cordial; en el mare d'aquest vincle, seria ben possible que la jove redactora, 

a banda d'emmirallar-se en l'autor i fer-hi referencia constantment, n'hagués canalitzat i 

1934; ídem, «Aldous Huxley», LO, l-Vl-1934; ídem, «Versos», LO, 12-VII-1934, i ídem, «D. L. 
Sayers», LO, 23-VIIM934). 

«Les Lletres. Notes i noticies», LO, 12-VII-1934. 

C. A. Jwdana, «Qué és una novel-la?», LO, 23-III-1934. 
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potenciat F interés per un fenomen amb possibilitats innegables en el context de la 

cultura catalana (cosa de la qual, d'altra banda, Jordana potser ja s'havia adonat, malgrat 

que el fet que hagués llegit els productes anteriors de les narradores ~-com els articles 

de 1934 demostren— i no n'hagués parlat massa, indica, com a mínim, que va 

relativitzar-les), Convenguda i defensora de la subsidiarietat del component sexual 

respecte del üterariocultural estríete (un fet evident en tota la seva activitat d'aquests 

anys), Rodoreda podria haver persuadit el crític del carácter estratégic de prioritzar-lo 

circumstanciateent. Així ho indiquen la successió cronológica entre l'exemple mes 

significatiu de l'operació de Ciarlsme (les ressenyes del número del 12 de maig) i el 

primer article del redactor de L'Opinió, aparegut el 3 de juny; la concurrencia 

diacronica parcial, mes general, entre els textos de Jordana i la táctica genérica 

rodorediana (desplegada entre el novembre de 1933 i el juny de 1934), o la proximitat 

conceptual de diverses apreciacions, encara que calgui comptar, també, amb altres 

factors —com els polítics o els deriváis de les exigéncies de la tribuna periodística (uns 

parámetres probablement en joc, per exemple, amb relació a Aurora Bertram). 

Per uia influencia mes que proteble de Rodoreda, així, a partir de poc abans de 

l'estiu i fíns al setembre (en un període relativament redul, dones), Jordana va dedicar 

comentaris significatius a quatre de les principáis narradores del moment, cosa que va 

derivar en un destacat paral'lel al que s'havia dut a terme en el periódic de joventut al 

mes de maig. El personatge s'afegia, d'aquesta manera, a totes aquelles veus que havien 

promocionat i estaven promocionant la nova literatura femenina, i en coiKiret la 

narrativa. El fet que ho dugués a terme amb esperit crític i en l'instant en qué ho va fer, 

precisament, referma el sentit historie de la maniobra mes enllá deis previsibles atzars i 

circunistancialitats. Els valors ideológics, socials, culturáis i literaris de l'aportació de 

Muría, Bertrana, Arquimbati i Vernet, per bé que al costat de la indicació de les falles de 

les seves obres, proporcionaven una imatge prou rica i diversa d'una producció que 

continuava sent quantitativament i qualitativament limitada, pero que ja signifícava una 

contribució inobliterable a la normalitat i a la modemitat de la cultura nostrada i que 

podia ajudar a guanyar la difícil batalla del públic. 

Jordana va obrir el foc de la serie amb motiu de l'homenatge organitzat en honor 

d'Anna Muriá per La revolució moral, al qual s'afegia «empassant-me una oliva 
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espiritual farcida amb l'anxova de la llibertat de pensament»/"^ A la vista de la 

quantitat de temes d'interés que tocava l'opuscle —a criteri seu, tanmateix, amb 

insuficient profiínditat (cosa que el conduTa a manifestar Tesperanta en una fiítura 

extensió del treball)—, postulava les necessáries limitacions de la sem reflexió; tot 

seguit, escrivia: 

M'avinc amb la revolucionaria Anna gairebé sempre en l'atac, sobretot contra la 
hipocresía católica i, a part del papisme, contra el codi social, corent aitre la 
burgesia i encara (ai las!) entre molts no burgesos que n'han mamat els prejudicis. 
Cal a ^ i r a l'autora de La Revolució moral que hagi cridat l'ateició d'una manera 
franca sobre la ímpracticabllitat de les doctrines de Jesús de Nalzarrt, sobre la qual 
especula tan desapraisivament el papisme. (Per la meva banda, no cree que la 
doctrina que es desprén de l'Evangeli sigui, en general, impracticable en esséncia. 
Ho resulta perqué ningú no s'hi arriscará sí no está segur que també s'hi arriscaran 
els altres. Es tracta d'un atzucac com el de la Conferencia del Desarmament). 

En l'atac, Anna Muriá té un to aspre moit simpátic, molt viu. En els apuníaments 
de solució ja no fe, al meu parer, tan aíbrtunada. Del fet que hi ha mes dones que 
homes, dedueix quehi ha d'haver poligamia í monoándria. Jo cree que aixó és reduir 
el nombre de solucions per falta d'únaginació matemática. Jo, d'aquell fet, en 
dedueixo que pot haver-M poligamia, poliandria, mon<^ámia i monoándria, per a 
tots els gustos: tot és qüestió de saber combinar els grups. També m'agradaria que, 
en la seva obra fritura, Anna Muriá tingues en compte que una cosa és el problema 
sexual i una altra el problema matrimonial. 

Quant a la qüestió de la prostitució, que és el nucli i motiu d'aquesta obra, jo he 
proposat diverses vegades la "dignificació" de la prostitució, que fóra una manera de 
suprimir-ne les desgracies. Pero no tine cap inconvenisit a sumar-me a Anna Miaiá 
per demanar-ne Paboiició. ¿Que l'abolició crearla un problema? Evidaitment. Pero, 
¿és que la prostitució no és un problema, i ben festigós, i ben greu? Potser, suprimit 
aquest problema, ap-enífríera mes de pressa a resoldre l'altre i comenprfem la 
revolució deis costums que Anna Muriá preconitza. 

L'apreciació de l'obra era, potser per motius polítics, molt mes benévola que la 

de Rodoreda; hi coincidía, pero, en la desaprovació de les respostes aportados ais 

diferents problemes consideráis.^"' Les similituds critiques entre les recensions de 

Clarisme i els articles jordanians s'havien de repetir, encara que en altres direccions; a 

propósit de Peikea, sobretot amb relació a la preocupació pels lectors. En aquest cas, les 

observacions de Jordana son mteressants en diversos sentits que conflueixen en un: la 

Ifaia seguida per l'autora de Paradisos oceánics en la seva trajectória cultural. 

El 19 de juliol, Jordana iniciava el text sobre el recull de narracions en uns 

termes rellevants amb referencia a la producció bertraniana per introduir unmediatament 

el tema del públic: «Amb la publicació de Peikea, princesa caníbal [...], Aurora 

Bertrana contmua explotant amb prou gracia la vinya d'exotisme que va adquirir durant 

'"̂  ídem, «Anna, o la revolució», LO, 3-VI-1934; la citació següent també hi pertany. 

V. 1.3.2.52. 
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Ia seva estada a les illes del Pacific. Com Paradisos oceanics, Peikea és un llibre de 

lectura íacil i agradable, bo per a les vacances malgrat la Uangor tropical a qué de 

vegades indueix».̂ ®* La recomanació per al període estival suposava una promoció 

explícita de l'obra en clau directa de mercat (igual que s'havia fet al setmanari) i 

reforgava la que ja vehiculava el fet de dedicar-li atenció. El crític insistía en aquest 

aspecte al final, relacionant-lo directament amb l'estil de l'escriptora, com a contrapés 

—i contrapés important— ais retrets del cos de l'article: 

L'obra d'Aurora Bertrana té precedents massa iMustres (Loti, C«irad, Tcwnlíson, 
Maugham, mtre altres) pa-qué no quedi a segon terme com a pura obra d'art, 
L'ambient, exacte o no, suggerit per aquests artistes, té tina densitat i tma vigoria 
que la nostra escriptora no pot aconseguir. Tanmateix el millor del recull de contes 
que "Peikea" aicap^ala és la part ambiental, i pots» hauria estat preferible que la 
descripcíó d'escenes de la vida polinésica hi hagués estat feta sense recorrer a un 
argiBiient literari. L'esta«to de Levrier « t r e els Teíi, les activitats de Tepecniatea 
potser ens haurien fet m& eíecte si Aurora Berírana no hagués intentat d'encasíar-
les a la trama d'un conté. 

Algima d'aquestes narracions, com, per exemple, "La camisa de Rivenak", & 
simplement un boa reportatge. N'hi ha d'altres, com la que dckia nom al recull, que 
teñen una qualitat mes proñmda. Pero Mm, com he dit al principi, son de lectura 
agraAble, m Uur cátala liisqa«it i tot ajvint afrancesat*"* 

L'asseveració de la inferioritat del llibre respecte de la millor tradició del genere 

en qué s'inscrivia i el qüesfionament de la tria de k modalitat narrativa en la nova 

entrega editorial de Bertrana matisaven els entusiasmes ditirámbics generats fins 

aleshores per la seva figura i pels seus escrits, pero no n'ignoraven les qualitats literáries 

ni el potencial cultural. Jordana posava els punts (critics) sobre les is (estétiques), albora 

que feia visible algunes de les raons per les quals algims mteMectuals ben formats i 

informáis com ell havien de mostrar un positiu interés en les materialitzacions sovint 

(podria afegir-se que lógicament) defectuoses o mediocres de la narrativa catalana de 

preguerra —fossin femenines o masculines—. El següent article sobre les autores 

resulta, des d'aquest punt de vista, cristal-U. 

Jordana emprenia, l'endemá mateix, el tractament d'Arquimbau i de la seva 

producció. Una considerable dosi d'humor, impagable, acompanyava una sérks 

d'afirmacions que, segons com, haurien pogut ferir susceptibilitats i que, en canvi, 

esdevenien prou inofensives: 

**** C. A Jordana, «Aurora Batrana ais mars del sud», LO, 19-VII-1934. Estalvio rexpHcació sobre 
l'explotació de l'exotisme per part de l'autora (prou clara després de tot el que se n'ha dit al llarg de la 
tesi). Peí que fa a la sintonia amb la recensió de Clarisme, v. III.3.1.5.2.3. 
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Rosa María ArquaRbaii és lina de les notes Í I Í ÍS decorativos deis níKti^s wedís 
ínteMecttials. Adequa^mettt estilitzada de vesíits i estructora ha cí»tribuít a 
rensinistramwt cultural de mes d'un poeta selvitic i a Fenvigoriment sentimental 
de raes d'un periodista anémic. (I no sabreu pas qui vull dir.) Totes aqüestes bones. 
obres s'han de :recoBéíX« I loar, a part del valw íitosri que pagu» tmk les 
publicacions i'squesta bella peRcsialítet, a la qial d^ i fo de tot mr un retes, p-c^er 
t v i ^ ó s ti camp deis seas t Í M & 

Les profundes reflexions que precedeixen m'hm «tat suggíxides peí dwer llibre 
de Rosa Maria Arquimbau, on és narrada la historia deis vint Is^^alets de Cristina, 
"que vol dir Cri-cri". Jo a e c francament que la válua de la senyoreta Arquimbau és 
mes social qoe tóertóa; peré d sea ̂ ter Hi te {...|-té «a to que s'adto prm bé amb 
la qotStat **<áijk:''de la seva t ^ e a f a , que tots els qai FaáruifOT fe d 'ma iinyania 
d i s c r ^ ttis complaem a r»aé íxer - l i 

Jks la sew noveMa J l mw^ a ía historia deis braviéis de Gi-cri hi ha unt 
distancia m la bona direcció. El to frívol d'Anita Loos és decididament el que escau 
a Rosa Maria. L'íBiic que hem de lamentar « i el seu darrer llibre és que encara no 
l'hagi mimt adopta- del tcrt. f...} JPeró, tanmateix, ja estem ben orimtats i «nb una 
mica # ^ l | c a c i é aviat ssrem m mmm. Aíeshos-es p tx i r» oteír un ííilae de .María 
Rosa AripÉnbsa amb fe mateim salís&«;ió JBdulgent amb qué hem !a vea a l p r sí 
braf per «polvorar-se el ni» o mtsurar-se els llavis.''* 

L'actitud •condescendent del -crític —^parcialment neutraiitzada peí to murori, 

d'aJtra \mMñ habitual, que afectem el propi discuis i la seva mateim persmia— no 

invalida la tecidesa d'apreciar m la mesura Justa, ims mM de la broma sobre e& 

beneficis "educatius" d'Arquimbau entre Felement cultural masculí, la válua d'alló que 

Pautom peiHeseníava, i podia ispreseatar millor eaar% m el panorana del país. Nois-

pot passar per alt, amb relació a aquests aspecte, que « C A. Jordaim era coi^ient <fc 

formar part d'una petita legió de '^treballadors de la cutoira" que, en els anys trenta, 

s'estírfaven pm &mm m la definitiva normalitat de .les lletres eatabnes i contrlbufcm 

«stivament a entroaitzar-la,. no aoniés des de posicioB® mes o menys priviegiades «sm 

a escriptors per a un públic selecíe, smó també, i sobretot, cobrint camps intermedis» 

mes majoritaris. En .la recerca d*un públic ampli per a! cátala .i, per tant, en k í^cessitat 

de servff-i uns produrtes rfequat^ tnjl»m el sortit de a»ftes coses, des de to tradúcele 

digna de clá^ics i .modems estetngers fíns ais manualets de divulgacíó gramatical per s 

la Barcino, passant, naturalment, per la producció de generes comerciáis o 

comercialitzables».®' La tasca ctítfca no n'era-un cas a part^, & -ote; i en aqw^m 

^ .ídem, «Rcsa Miwa Arquimbau», XO, 20-VII-1934 Ea ú setmanari m Rodcreds caol-labwava, el 
eomeníari de la nowMa 4'ÁrqQimban t snM va subratílar eítioamait el fet de no éw l'opció nsEtatii* 
tos a les seves i!tHnes«3asa5«éncjes (v.11,3.152.3). Peí que fa a la inia^e final f i e Patócs- draiava dê  
. fwiptora, no resalía menystenible fae inclogués caractMstiques p x ^ í p i q u » . de íes a o i ^ modfflj,^; 
com ei maquiltege, les p i t a e s deí qial van ser tm^fleg^pers, les prim^eres joves '^oraiaís" (és a dir,.»». 
dedicades al món del teatre, les varietats, etc.) a fer-ne ús. 
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mateixa direcció cal entendre, almenys des d'una certa perspectiva, les lectures que 

Fautor féu ás Joana Mas, Fil d'agost, i de Final ipreludi, el 14 de setembre, 

A duet amb La revolució moral a desgrat d'haver-ne parlat a principis de juny 

(un aparellament significatiu des del punt de vista ideológic), les reflexions sobre el 

volum de Muriá s'obrien amb un elogi de la combinació d'audacia i de discreció —per 

la seva adequació i per la seva sinceritat, lluny d'un anhel estríete á'épater— que es 

concretava, de seguida, en el tema de la "mitjania" mtencionada: 

La discrwé mes gran de rescriptora, tenmateix, no és m els detalls, sino en el 
conjunt de la seva noveMa. En acabar la l«tiffa de Joam Mas \m\m la impressió 
que l'autora ha fet exactament ei que es proposava. El to del llibre és volgudament 
apagat, perqué Anna Muriá no ha volgut presentar-nos casos especiáis, sino termes 
mitjans. Joana Mas és una "mitjana" de casades; Lola, de solteres que la corren; 
Canyelles i Mas de marits i negociants; Enric i Lluis, de minyons que comencen a 
recóirer els camins sexuals. El to del llibre és molt hm introduTt peí mcnóleg d'un 
ex-pretendent de Joana, t no és pas alterat per ¡a oida final del fill que ha de néixa', 
la qual és feta sense xipoHeig ni melodrama. 

La primaa part de Joam Mas porta aquest títol: "Res d'extraordinari". Així 
podríem resumir la impressió de l'obra, si hom no s'ho havia de prendre en un sentit 
pejoratiu per a la tasca de l'autora. Aixó no vol dir que ia noveMa d'Anna Muriá no 
tinpii defecto A part de petits pecats sense p i r e importancia, Joam Mas té el 
defecte de la seva virtut [...} Fst aixó no acaba de satisfer una obra ctan Joam Mas, 
que mostant un bell talent ha de despertar tantes d'esperances.^°* 

A pesar de no acabar de convencer, dones, Fobra cobria un "camp intermedi", 

com l'autora de Sóc una dona honrada? havia assenyaiat en afirmar que el text, sense 

ser res transcendental, es feia llegir. Aquesta qualitat i el vector quantitatiu de la 

producció vemetiana foren alió que Jordana (com mesos abans s'havia fet a Clarisme) 

va destacar a propósit de Fescriptora nascuda el 1907 i de la seva novella de 1933: 

Examinant la llista d'"obres de l'autora" que hi ha al davant [...% hora es fa 
carree de la tasca desenvolupada per aquesta distingida escriptora. Dos volums de 
poemes i sis de prosa entre noveMes i contes és un bon resultat deis seus anys 
d'activitat Uterária. Un altre bon resultat és la creació d'un públic molt addicte i molt 
nOTibrós segons to t^ les reforéndes, 

De^rés de llegir Fiml i preludi trobo aquesta acfeesió ben comprensible. La 
senyoreta Vemet és una treballadora conscienciosa que domina el llenguatge, ha 
estudiat a fons molts aspectes de la vida fiímiliar i ens els sap presentar amb 
exactitud i agudesa, Aixó sol ja havia de donar-li una gran quantitat de lectors. La 
seva especialització m casos femenáis ^ r ó és ciar que els hwnes ocupen llocs 
importants en les seves noveMes) i la manera intel-ligent com la porta havia de 
donar-li una gran quantitat de lectores, i aqüestes srái, segons les meves daireres 
noticies, el públic que decideix els éxits deis escriptors.̂ '̂ ^ 

^ C. A. Jordana, «Joam Mas», LO, ll-VlII-1934; canstatea la ssnblan?a entre aquesta vaíwatíó i la 
que n'havia fet Rodoreda el novenbre de 1933 (v. 11.3.4.1). 

ídem, «Maria Teresa Vemet», LO, 14-IX-1934. La darrera afirmació ja havia estat citada a 1.2.3 (ara, 
dones, se'n proporcicma la contextualització específica). En els parágrafs següents, Jordana qüestícHiava 
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El fet que Jordana subratllés, d'entrada, tot abío i els termes en qué ho va fer se 

sumen a la situació particular de la cultura catalana del moment per apuntar que la 

distinció de Les algues roges en el Premi Joan Crexells d'aquell any no fou sino una 

culminado de la dinámica d'aparició i de reconeixement de la prosa literaria femenina, 

fruit d'una comprensió nítida deis seus diversos sentits. Els esdeveniments polítics que 

van teñir lloc poc després d'aquesta "excursió literaria" —els quals havien de suposar, 

entre moltes altres coses, i al costat de la certa regressió del procés protagonitzat per les 

narradores deis anys trenta i de l'ajomament de la concessió del guardó, la desaparició 

de la plataforma que havia acollit la secció— hi van donar, encara, una altra dimensió. 

3.4.2.2. Els mesos previs a la concessió del Premi Joan Crexells. La controversia 

entom del veredicte 

A partir del juny de 1934, i exceptuant la que els va dedicar el coMaborador de 

L'Opinió, les escriptores van patir una evident minva d'atenció crítica. L'atenuació 

progressiva d'actualitat, l'habitual esgotament posterior al pie propagandístic i receptiu 

de la Diada del Llibre i la disminució d'activitat a l'estiu, en tots els ordres, es 

configuren com les causes mes lógiques d'una inflexió que, en principi, hauria d'haver 

estat circumstancial. Tot just quan s'iniciava la represa del ritme normal, pero, es van 

produir els fets d'Octubre. 

Entre la publicació de l'article de Jordana sobre La revolució moral i el dia de la 

proclamació de l'Estat Cátala, van sortir només tres ressenyes de les obres d'autora — 

dues de Peikea i una d'Históría d'una noia i vint bragalets—. El 26 d'agost. La 

Humanitat descrivia l'autora deis contes com a materialitzadora d'um modaütat inédita 

en la literatura catalana: «l'exotisme. No un exotisme d'Agencia Cook, propi per atreure 

turistes, sino un exotisme huma, palpitant, emotiu, viscut i compres. I aquest genere 

literari, verge entre nosaltres, ha vingut a crear-lo, esponerosament, la ploma mágica 

d'Aurora Bertrana».̂ '" El sexe, una vegada mes combinat amb ima determinada 

ideología, era una de les claus, segons l'articulista, de la capacitat de penetrado 

un component intem de l'obra, pero la seva estimació acabava en termes positius amb referencia a la 
constracció de la trama. 
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profiínda en un món desconegut que, d'aquesta manera, es feia abastable i 

comprensible: 

El misten secular de les races oceániques, d'ánima infentívola en aparenta, pero 
hmnética al coneixement europeu, no és mes accessible a l'observació del blanc, 
que la selva tropical a l'objectiu fred de la Kodak. Pero si l'observador és 
observadora i aquesta observadora, té un veritable cor de dona, obert, géneros, ric de 
sentiments i d'afectes; i albora viu despullada deis prejudicis i supersticions 
occidentals i soit im intens amor d'humanitat que la inclina a mirar-se el salvatge no 
pas com un ésser inferior, sino com un ésser diferait, aleshores diríeu que 
s'esllavissa la resist&icia natural de! medí. I el medí és compres i l'indígaia peed 
l'animalisme que s'esforcen a atribuir-li els escriptors superficials per devenir una 
deu inesgotable d'harmonies, de passions, de somnis, d'abrandaments o de deliquis. 

Aixó ha sabut fer Aurora Bertrana. D'ací estant amb la magia de la seva ploma, 
ens evoca i ens fe viure paisatges de meravella i ens revela psicologies 
desconcertants, incomprensibles sovint per al nostre encarcarammt aburgesat, pero 
que en cap moment no ens semblai una invenció o una fentasia. És perqué, tot 
llegint, ens arriben al cor els batees d'aquells cors primitius i heroics, que son vius i 
palpitents. I la llum radiant del dia tropical o la grandesa esteMada de la nit 
polméssica, ens colpeix l'ánima fent que la nostra vida gris d'homes "civilitzats", 
sotmesos a innombrables tutel-les revolíants, económiques, socials o polítiques, ens 
sembli un exili voluntar!. 

[...] Fóra de desitjar que quan mes aviat millor, Aurora Bertrana reincidís. 
Creiem que ho fera. Els fresors Incomparables que guarda la seva retina I recorda el 
seu cor, no ha de voler-los per ella sola. La vida, entre nosaltres, és monótona i els 
seus contes hi posen un polsim d'immensitat que li agrairem tota la vida.^" 

Prescindint de la referencia final al fet que es tractés d'un recull literari, aqüestes 

consideracions podrien haver-se aplicat sense cap problema a Paradisos oceánics, situat 

fora de l'ámbit de la ficció estricta. La recensió que Doménec Guansé va fer de Peikea a 

mitjan mes següent també delatava 1'estret Uigam entre el volum de 1930 i els contes, 

en els quals el crític trobava «la mateixa fi*escor, els mateixos dots d'observació, un 

semblant sentiment poétic en interpreta* aquella natura genero^ i un igual fervor, 

exaltat i panteístic davant deis costums lliures i primitius d'aquelles illes»; ara, 

tanmateix, «la sensualitat diluida en tota la prosa, [...] un deis principáis encisos 

d'aquell primer llibre, s'irrita mes, es fe mes densa i ádhuc es concreta amb singular 

vehemencia en algunes escenes passionals del nou recull, descrites poéticament i amb 

un vigorós i viva9 realisme».^'^ 

Aquest plantejament moral era, en la creació própiament narrativa que Peikea 

significava, el contrapunt contístic del liberalisme amb el qual s'havia associat l'autora 

des de fináis deis anys vmt. El tret ja havia tingut concrecions en les esferes 

Scaramouche, «.Peikea, princesa caníbal, Aurora Bertrana. CoMecció Balagué», LH, 26-VIII-1934. 

" ' / ¿ t í 

Doménec Guansé, «Peikea, princesa caníbal (CoMecció Balaguer)», LP, 12-1X-I934. 
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sociocultural i política i, en aquells instanís, es materialitzava novament en la vinculació 

de Bertrana a Pamflet, una publicació periódica dirigida per Jaume Aiguader i Miró, 

subtitulada Revista nacionalista i revolucionaria, que comptava «en la llista deis seus 

coMaboradors les máximes signatures de la nostra literatum liberal».̂ '̂  

El mateix liberalisme, qualifícat amb els termes gastronómics que s'usaven 

sovint, havia de justificar Felogi Historia d'una noia i vint bragalets, des de La 

Humanitat, el 23 de setembre: «Hi ha en aquesta Historia d'una noia i vint bragalets 

aquella gracia un xic carregada de pebre i mostassa, aquell cinisme elegant [...]»."'* 

Tant la noveMa com el recull de contes bertranians (al costat d'Al marge. Del 

que hom no pot fugir i La revolució moral) foren objecte, paral-lelament, d'algunes 

notes propagandístiques entre mitjan juliol i principis d'octubre. Les noticies de l'edició 

d'una altra novel-la d'autora —Un dia de la vida d'un home, de Rodoreda, 

significativament anunciada a L 'Opinió abans que en cap altre lloc— s'hi van afegir a 

partir del 8 de setembre. La jomada histórica d'un mes després, tanmateix, va forjar una 

aturada en l'activitat cultural fins al novembre. La restitucíó d'una certa calma i la 

proximitat del Nadal van vehicular, en els termes relatíus que el context polític 

imposava, la represa de la dinámica. L'obra rodorediana i raparició posterior de Les 

algues roges van teñir un pes ciar, óbviament, en el renovat increment deis comentaris. 

Les dues escriptores premiados en la historia del Crexells, en l'ordre invers, van 

acaparar el protagonísíne receptíu de la producció femenina en la frontissa cronológica 

de 1934-1935.^'^ Ais anuncis de les seves ultimes entregues novel-lístiques es van afegir 

molt aviat les ressenyes. Un dia de la vida d'un home era comentada per Rafeel Tasis a 

A. Esclasans, «Pamflet», LH, 24-VIII-1934. A pesar que la nómina incloTa Bertrana, el buidatge de la 
tribuna no aporta tartos sígnate po-rescriptora. 

[Alpha,] ((Historia d'una noia i vint drapa/e/s, per Rosa Maria Arquimbau. Llibreria Catatoia, 
Barcelona. 3 pessetes», LH, 23-IX-1934; Alpha sígnava la secció. L'articulísta, tot i que retreia la 
rapidesa excessiva en l'escriptura de la novel-la Qwqué derivava en una brevetat que reduTa el resultat a 
un simple esbós), afirmava que era la míllw i la més reeixida producció d'Arquimbau. ' 

N<»nés La revolució moral i Peikea foren siraultmimnent tema de recensions, i ©icara briais; 
concretament, a La Ciutat (el nom amb qué va sortir temporalment La Humanitat, suspesa després deis 
esdeveniments) el 18 de novembre i el 14 de desembre (v. [Alpha,] «La revolució moral, per Anna Muriá. 
Barcelona. 1 pesseta», LH, 18-XI-Í934 —Alpha sipiava la secció—, parcialment citada a l;.3;2.;|2, i 
ídem, ((Peikea, primesa caníbal, per Aurora Bertrana. CoMecció Baiagüé. Barcelona 4 pteá;», ilft'.M'^ 
XII-1934). Peí que fea les notes propagandístiques, solament n'he localítzát una del goier —aquella én la 
qual es consignava el ramor que dos reconeguts escriptws catalans enllestien'una «auttoti<^ narració 
d'aventures» (v. 112.4.2, nota 315). Al febrer va comentar a sonar el títol de la primera noveMa d'Elvira' 
Augusta Lewi; com que la recepció va inicíar-se al mes d'abril, i p&r raons d'ordre eicpositii^'él'tías de 
resaiptoras'hafeervatpa-all.3.5. ..i,;, w-,' ii:!¡ 
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Mirador el 24 de novembre i per Francesc Trabal des de Diari de Sabadell el 13 de 

desembre, mentre que Oetavi Saltor en parlarla a La Veu de Catalunya el 10 de febrer; 

Del que hom no pot fugir també va rebre atenció, finalment, a La Veu i a La Ciutat {La 

Humanitat), en concret els dies 9 i 25 del darrer mes de I'any.̂ '* Les algues roges, de 

l'edició de la qual s'havia comen^at a informar poc abans de Nadal, fou recensionada en 

tres ocasions prévies a l'obtenció del guardó: el 17 de gener des de Mirador, el 22 de 

febrer des de La Publicitat i el 3 de mar? des de La Humanitat. 

La targeta de presentació de la narració vemetiana va variar considerablement 

segons la plataforma. Afírmacions com que contribuiría «a refermar la posició 

d'aquesta remarcable escriptora en el camp de les lletres catalanes»,^'' acollides a La 

Ciutat (La Humanitat) o a La Publicitat, van conviure amb els blasmes de tribunes com 

El Matí o Flama. Des d'aquests periódics s'arribava a desaconsellar la lectura de la 

noveMa per la seva únmoralitat: «Aquesta obra, per estar feta per una dona, és massa 

forta. Hi ho seria encara que estigués escrita per un home. Immoral tota ella, és 

d'aquests llibres que hom al seu sol anunci ha de refiísar de llegir-lo».^'* 

A causa del motiu nuclear de Les algues roges, la qüestió del públic (un deis 

ebcos principáis de la recepció á'Un dia de la vida d'un home, en un paraMelisme 

rellevant) sorgia en qualitat de concemiment greu per part deis sectors católics. Els 

altres, en canvi (i lógicament), el valoraven en termes oposats dins del maíebc mare; 

Doménec Guansé, per exemple, entenia que «el tema expressa ima de les inquietuds que 

turben i preocupen mes la noia d'avui» i que, per tant, «és possible que les noies 

catalanes devorin aquest Ilibre que posa al roig viu un problema que les afecta tan 

profimdament».̂ '̂  Aquesta diferencia i, en especial, la resposta micial de les 

"*V.m.32.IíIlI.3.2.4. 

^" «Les Lletres. Actívitats de les "Edicions Proa"», LH, 23-XII-1934. 

A. Jori i Roges, «Les algues roges, de Maria Teresa Vemet», FL, n. 147 (22-XI1-1934), 2. La nota 
corresponent del rotatiu era molt semblant: «D'aquesta noveMa només podem dir que si fos escrita per un 
hwne la trobariem reprovable, peró íssent escrita per una dona, l'hem de considerar una deplorable 
equivocació. El lector no hi pot aprmdre res de bo» («Les Lletres. Les algues roges, noveHa de Maria 
Teresa Vemet», EM, 20-1-1935). 

Doménec Guansé, «Les algues roges de María Teresa Vemet (Biblioteca A Tot Vent)», LP, 22-11-
1935. Cecili Gasóliba, tot i que manifestava l'opiníó que l'autora no se'n sortia p-ou bé, demostrava una 
visió similar m esa'me que el Ilibre era «un ümt cuMvat amb el mes mwiaii instaimsitel de la 
terapéutica novel-lística i madurat per una investigació profunda en la idiosincrasia de l'adolescent 
contemporánia, investigació que reíx com a síntesi a la plasmado de dos éssers, Isabel i Marina, dues 
creacions que podrien aportar a la noveMa catalana, fins ara tan mancada de tipus que visquin en la mmt 
del lector una vegada tancat el Ilibre, dos personatges perfectos, en cas de poder existir la perfecció fora 
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publicacions adscrites al catolicisme — ŝobre el teló de fons de les liuites polítiques, de 

la pluralitat de posicions culturals, de la diversitat de models literaris i de la historia del 

Premi Joan Crexells— van convertir la polémica generada per la distinció del títol com 

el principal guardó de les lletres catalanes deis anys trenta en un fet mevitable mes enllá 

de la seva recurréncia. 

Arribats al 30 de mar? de 1935, val la pena detenir-se, en primer lloc, en 

els possibles perqués del veredicte de Tedició de 1934. Rafael Tasis, el qual va aplaudir 

la valentía de la novel-la, havia introduit el seu comentari amb una doble reflexió que 

enllaíava amb les que havia fet Jordana sobre rescriptora i que, al costat de la qüestió 

del públic, és fonamental per comprendre les raons de la decisió del jurat: 

Hi ha pocs deis nostres novel-listes — p̂rou escassos en conjunt com son— que 
tinguin la constancia i la vocació de Maria Teresa Vemet. La seva producció, 
sotmesa a la regularitat perfecta — ûn llibre cada any—, s'enriqueix sovint amb 
escapados profítoses a camps que l'autora d'Eulália no havia fressat encara. Les 
algues roges [...] és, evidentmoit, la mes ambiciosa de les novel-les de Maria Teresa 
Vemet. Ambició artística en emprendre el tema, audacia en agafar el personatge, tan 
viu i tan fisiológic, i fer-li viure, damunt les planes del llibre un expa-iment arriscat 
[...]. Potser perqué tenia plena consciéncia d'aquesta ambició, l'autora ha cridat en 
ajuda seva els protagonistes de dues de les seves obres anteriors que testimoniaven 
també aquesta audacia, aquest afany de fressar nous camins i d'acarar-se amb 
psicologies complicades.̂ ^" 

La constancia productiva, la modemitat —temática i de tractament— i l'interés 

social constituíen tres elements que, combinats i afegits al sexe de l'autora i a la 

correcció de la seva prosa, donaven com a resultat un innegable Oíqjonent de normalitat 

de la literatura catalana del moment. Aquests arguments haurien justifícat a bastament, 

per si mateixos, la selecció de Vemet, pero cal sumar-hi, encara, el fector del mercat, 

sobretot des de la perspectiva del pes provat que hi tenia el públic femení. EscoUir una 

escriptora i fer-ho amb una obra com Les algues roges havia de ser un deis canals que 

ajudessm a fer «que la dona catalana, per regla general, enemiga del llibre, s'acostumi a 

llegir i es familiaritzi amb la literatura que ha de contribuir, poderosament, a la seva 

formació espirituab>, vist que «les dones, gairebé totes, compren Uteratura frivola. 

de la realitat humana» (G. [Cecili Gasóliba], «Les algues roges, per Maria Teresa Vemet.— Biblioteca 
"A Tot Vent". Edicions "Proa"», LH, 3-III-1935). 

Rafael Tasis i Marca, «J. Puig i Ferreter, On son els pobres?... (Edicions Proa). — Maria Teresa 
Vemet, Les algues roges (Id.)», ML n. 309 (17-1-1935), 6. 

636 



especialment de caire romántic».̂ ^^ És ciar que hi hauria hagut la possibiiitat de triar 

una de les obres de 1934 de Mercé Rodoreda o la de Francesca Casanovas, que també 

entraven a conctro; mes enllá de les característíques especifiques deis textos, pero, cap 

de les dues autores no tenia Féxit de Vemet entre les lectores ni comptava amb una 

trajectória com la seva. 

La composició del jurat és un segon aspecte a teñir en compte. Integral per 

Pradenci Bertrana, Caries Soldevila, Miquel Llor, Josep M. Capdevila i Tomás Roig i 

Llop, convé fíxar-se en la significació d'aquestes cinc figures masculines amb 

referencia a la qüestió de la producció i del consum femenins. Soldevila és, naturalment, 

la personalitat mes remarcable en aquest sentit. 

Davant les critiques al veredicte. Fautor de Valentim va ratificar-se en la decisió 

amb un article on afirmava que la noveMa de Vemet era «mereixedora de la suprema 

distinció»^^^ i, no pas gratulament, incidía en el tema del públic. L'escriptor es referia 

ais comentaris apassionats que el premi solía suscitar sobretot en els cercles literaris (ja 

que la polémica no s'enconmnava gaire, segons eU, a les altres esferes) i, també, al sen 

efecte en les vendes de les obres guanyadores. A parer seu, vist que la crisi del llibre ho 

era en especial de producció i que els volums amb interés tenien sortida en el mercat, 

aixo feia admetre tin optimisme sólid, recobaWe en Féxit comercial d'antors com Puig i 

Ferretero Llor. 

ToTíú'& Roig i Llop i Josep M. Capdevila (malgrat que el darrer dirigís el diari 

católic que va atacar la noveMa de Vemet) havien tingut un paper destacat en la 

promoció inicial d'algunes Joves autores, com María Perpinyá i Concepció Casanova. 

Un cas similar representava Pmdenci Bertrana, encara que qüestionés el procediment 

establert i es desmarqués de Fopció del tribunal, arribant a la defensa explícita d'una 

alfa obra,^^ No solament era el d'una escriptora amb la qual aviat publcaria una 

noveMa a quatre mans i a qui havia facilitat Faccés a La Veu en els anys vint, sino que 

«La Diada del Llibr©>, LVC, 244V-1935. L'srticle elogiava la f«ta, m t « a ^ m& g m e ^ s , f&la 
seva confribució «a excitar Tafició a ítegir bon xic descurada en ¡misos com el nostre, de bon sol i clima 
temperat». 

Caries Soldevila, «A l'entom del Premi Crebcells. No cal descoratjar-se massa. Dos vots a Doménec 
Gomisé», Xi?, n. 295 (8-IV.1935), 2. 

^® V. ftudmci Bertrana, «Sobre el B-emi Ocixells», LVC, 2-IV-1935, on mtre a t e coses afirmava:, 
«Amb tots els respectes a la persona i el talent i al mérit positiu de la senyoreta Teresa Vanet i d'altres 
concursants no premiats (amics i companys benvolguts, les derrotes deis quals m'afligeíxen), Els camins 
de Franca (sempre, ja se sap, segons el meu humil aiteri) es destacaven netament, per damunt de tots». 



havia manifestat (i havia de manifestar encara, en un íutur immediat) la centralitat deis 

consumidors en el sistema literariocultural;̂ '̂* havia coMaborat, iMuminadorament des 

de la matebca perspectiva, a Llegiu-me (la revista de lectures per a dones publicada entre 

1926 i 1928), i havia apreciat, per exemple, l'aportació teatral de Carme Montoriol. 

Miquel Llor, finalment, havia valorat molt positivament la noveMa de la dramaturga. 

EU mateix, Soldevila i Roig i Llop, a mes, havien estat entrevistáis per Mercé Rodoreda 

a Clarisme i havien conreat la narrativa psicológica amb protagonísme femení —en els 

dos primers casos, amb éxit i amb celebritat grácies al premi. 

El capítol dedicat al guardó en les memóries de l'autor de La noia de bronze 

aporta elements complementaris de suport a aqüestes dades. Per comengar, la referencia 

anecdótica a l'éxit de Laura a la ciutat deis sants entre un determinat coMectiu: 

«Sempre recordaré tes continúes visites de les noies per conéixer personalment el seu 

autor, a la caga d'autógrafs, a les matebces oficmes municipals de Cultiu-a de 

l'Ajuntamenb).̂ ^^ En segon lloc, les reflexions sobre les edicions de 1933 i 1934: 

Caries Soldevila, amb la seva noveMa Valentina, guanyá el ptwxi el 1933, forma 
part de la trilogía d'estudis femenins amb Eva i Fanny. Encara que és tma bona 
novel-la, potser una mica inferior a les altres dues novel-les per a un públic femení 
[...|. Am que s ' ^ i t a les emissicms radioftniques i televisives ea serie, jo pensó que 
aquesta trilogía de Soldevila tindria un veritable éxit ea tots els a^wctes. 

Maria Teresa Vemet el guanyá, l'any 1934, amb la seva obra Les algttes roges 
(que els habituáis rebentaires, fruita podrida del nostre país, la van intitular Les 
anques roges); és un bell estudi del procés psicológic d'una noia t&nida que acaba 
per rebel-lar-se trágicament. 

Jo vaig ser del jurat qualificador [...] i la vaig votar ben de cor, per entendre que 
havia w ^ t una novel-la de les que poden figurar a prima- rengle aitre 1^ millors de 
la nosftm literatura, [...f̂ ^ 

Sense entrar a discutir els mérits literaris del Uibre de Vemet, queda ciar, a partir 

del fiagment, que Les algues roges marcava una continuitat evident amb la noveMa 

premiada Tany anterior, respecte tant de k temática (un fet que havia de repetir-se, el 

1935, amb la distinció d'una donas'atura en el camí, d'Emest Martínez Ferrando) com 

del piáblic constituil per les dones, el qual havia provat el seu interés en la narrativa 

protagonitzada per personatges de la seva condició genérica amb I'acollida de Laura 

Per a dues mostres prou allunyades en el temps i situades en contextos prou diferents, v. ídem, 
«Discurs presidencial deis Jocs Floráis de Sant Martí», (^rem, n. 2 (d^embre 1916), 11 i 13 (en qué to 
reflexió emmarcava la daiúncia de l'oblit deis escriptors modernistes en general —també de la seva sort 
en particular— i la orifica al noucentisme), i ídem, «Per la difusió del Ilihre cátala», LVC, 28-VI-1936. 
E)ec el primo-article a Isal^I Grana. 

Roig i Llop 1978:195. 
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(entre altres coses qm les consideracions de Roig no recullen, per exemple el 

barcelonisme de les noveMes premiades a partir de 1932). 

El factor sexual, dones, havia de teñir incidencia —^més o menys, en un pía o im 

altre i al costat d'aspectes com la regularitat productiva de l'autora de Final ipreludi— 

en la tria final de Les algues roges dins d'un conjunt on, a mes, predominava la 

modalitat en qué s'inscrivia el relat (la noveMa psicológica), per bé que en concrecions 

molt diverses.^^' En demostren la importancia, per damunt de qualsevol altra cosa, les 

respostes provocados peí triomf del text vemetiá, les quals van configurar un debat que 

va cuejar fins al juliol de 1935 (i que encara havia de comptar amb algún recordatori 

puntual for^a temps després).^^* Les dues actituds básiques que acompanyaven sempre 

aquesta mena d'esdeveniments, l'acord i el desacord, van teñir una de les seves 

justificacions en el fet que Yemet fos una autora —en femení—, i la primera en obtenir 

el guardó. 

Una columna publicada al diari L Instant prefigurava, a priori, el relleu i la 

cánrega social de la qüestió en les reaccions davant del veredicte. Tot fent-se ressó de la 

carta d'una lectora que afirmava que estaría bé que dues dones s'enduguessin el Premi 

Ignasi Iglesias de teatre i el Premi Joan Crexells de noveMa (Montoriol i Rodoreda o 

Vemet respectivament), f anónim redactor escrivia: «Cert, molt cert, de bonic en faria 

molt; pero nosaltres, saben, no ens aixecaríem mes per a cedir un seient del tramvia a 

196-197. 

Els títols de te vint-i-sts olx^ que concoman a la convocatWa eren els següents: Mtibén, de J. 
Moragues; Un dia de la vida d'un home i Del que htm no pot ftigir, de M. Rodoreda; Zodíac, d'A. 
Maseras; Estampes, de J. Pía Cargols; Viatge ais llims, de X Puig i Pujol; Una altra mena d'amor, de D, 
Dalmau Gener; SantJusti de Vallbona, de J. Grúa Cases; Triomfar, d'A. Plera; El Sant del Riberal, de F. 
Masferro'; Presons obertes, de I Roig i Raventós; Ninfes, étres dames i cavallers, d'E. Saltes; Cadbnes, 
de F. Casanovas; Ferot i í'estel, d'A. Fusta- Valldeperes; Find i preludi i Les algues roges, de M. T, 
Vemet; Una nit, de D. Guansé; Voluntat d'ésser, de J. Planes Mundet; Camins de Franga, de J. Puig i 
Ferreter; Vida tríomfai, de J. Duc i Agulló; La burgeseía, de 3, Navarro Costabeíla; És Mayas, d'B. 
Girbal Jaume; Camins de nit, de S. Juan Arbó; Entre dues ánades, de M. Roger Crosa; Vals, de F. Trabal, 
i Records d'un isolat, de V. Marinel-lo. Les distingides en les rondes de votacions foren, de mes a mmys i 
en aquest «-dre, Una nit (finalista), Camins de Franga, 2odiac, Camins <fe nit, Presons obertes. La 
bwgeseta, RiAén, Vida triomfal. Un dki de la vida d'un home, Perot i l 'estel i Vals, 

A inals de mar? de 1936, lu Pons saludaw la concessió del ft*emi del Club deis HoveMistes a 
Sebastiá Juan Arbó i comentava hs edicions del Crexells de 1934 i 1935; a propósit de la primera, m el 
marc de la seva convicció que «en un premi de les ambicíons del "Premi Crekells" una novel-la que no 
porti el segell d'wia gran novel-la, no pot ésser premiada», es manifestava en els termes següents: «En la 
« w a noveMística de Maria Teresa Vemet, hem trobat obr^ com Presó oberta i Etdália que son una 
garantía m el camp de les nostres lletres: no obstant, l£s algms reges no és ana p a n noveHa» (lu Pons, 
«Un bon novel-listo», .ED, 30-111-1936). En ima ressenj® molt positiva I elogiosa de Vais, el maig del 
mateix any Ramón Esquerra escrivia aixó: «Vals només obtingué un vot en la votació del Premi Creixells 
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una senyora»/^' El comentari reculi irónicament un deis tópics mes rebregats amb 

referencia al feminisme,̂ ^^ i iMustra a la perfecció, de manera anecdótica, la pervivéncia 

deis valors patriarcals al darrere de l'accés de les dones ais espais fíns aleshores 

exclusivament masculins i al darrere de l'aplaudiment ais seus éxits. L'article que va 

aparéixer a La Dona Catalana un cop concedit el premi ho iMumina en un altre sentit: 

[...] [E]ns plau abans de tot comentari, fer remarcar que la personalitat de Maria 
Teresa Vemet es troba de ja fa anys assegurada amb l'éxit de les seves noveMes que 
molt sovint va dmant a la llum pública. [...] 

I com a comenteri qué direm? 
Que al costat de Carme Monturiol, trjomfedora aquest any del nostre teatre, no 

podíem d«¡tjar mes que el triomf de Maria Taesa Vemet al ftemi Creixells,. p a 
dir-nos que el feminisme es troba d'enhorabona i que ens sentim orgulloses d'ésser 
filies d'una térra que al costat de les dones humus Iliurades fervorosament al cuite 
únic de la llar, la intrepidesa d'aquestes altres dones eminentment intel-lectuals que 
saben posar-se dignament al nivell de les mes prestigioses signatures masculines, és 
tm títol mes que honora i enlaira Catalunya. 

Sincerament felicitem a la senyoreta Vemet des d'aquestes pagines, i agraím al 
Jurat que hagi sabut fer-li la justicia deguda.*̂ * 

El fet que una revista com la de Bartomeu Bosch celebres la victoria vérnetiana, 

en aquest cas reconduint-la vers la línia que caracteritzava la publicació (el patriotismo 

mes tradicional i conservador amb reminiscéncies folquitorresianes, el qual constituía el 

rerefons del seu feminisme), no tenia res d'estrany. Com tampoc no sorprén que Anna 

Maria Martínez Sagi, des de la secció «Món femem'» de La Rambla, comencés 

emfasitzant el component sexual en parlar de l'esdeveniment: «Per primera vegada, el 

premi a la millor noveMa de l'any l'han adjudicat a una dona. Aquesta dona, escriptora 

intel-ligent i sensible, és Maria Teresa Vemet».̂ '̂̂  Dues platafomes específicament 

femenines per fijr^a havien de saludar amb alegría l'obtenció del Crexells per part de 

l'autora, ja que informaven constantment de qualsevol fita assolida peí sector en 

qüestió, les comentaven totes i sempre hi donaven la benvinguda. 

de 1934 en la qual aquest fou atorgat a Les algues roges, de Maria Taesa Vonet» (Ramón Esquerra, 
«Una gran novel-la catalana», LFC, l-V-1936). 

«Les Arts í te Lletres. Espaít de sufragista», £f, 16-11-1935. 

"° És a dir, la fi de la galantaia com a réplica deis homes davant la igialtat de drets reclamada p a les 
dones (i segons ells aconseguida), simWitzada en el fet de no deixar-les seure com havien fet 
tradicionahnent. A la premsa de l'época se'n troben nombrosos exemples (v., entre altres, Manuel Brunet, 
«Convasa al tramvia», LN, 29-X-1927, í Caries Soldevila, «[bíter nos]», LR, n. 120 (2-V-1932), 6). 

«Maria T. Vemet, guanyadora del Premi Creixells», LDC, n. 498 (19-rV-1935) [5]; la cursiva és mew. 
L'esment del triomf de Montoriol en el teatre^ réfareix a l ' ^ e n a de L'huracá (classificada en t a c a 
lloc, recordem-ho, m el R-emi Ignasi Iglesias de 1934). ., • • 

Anna M. Martínez-Sagi, «L'escriptora Maria Taesa Vemet, ha guanyat el premi Creixells», LR, n. 
295 (8-IV-1935), 6. 
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Aixó no tren significació, pero, a la circumstáncia que una escriptora s'hagués 

endut el premi. Les reaccions de les plomes masculinos o de tribunos molt menys 

suspectes de parcialhat genérica ho documenten. Joan Albert, per exemple, feia 

aqüestes consideracions a Després abans de repassar l'obra poética i narrativa de 

Vemet: 

El fet d'haver guanyat el premi Creixells d'enguany, una dona, ens porta avui a 
ponderar les aportacions femenines en la literatura. Peí coneixement, moltes vegades 
mes complet que nosaltres mateixos, que elles teñen de la vida i deis problemes 
sensuals, les dones han donat a les llefr^ obres veramojt interessants. 

Una Georges Sand, una Stagl, una Sevigné o una Desbordes-Valmore —per no 
esmentar d'altres— aconseguiren, en llurs diversos maíissos, tanta fema com els 
millors literats coetanis d'aquelles escriptores, malgrat l'ambient desfavorable que 
alguna d'elles trobá en la critica del seu temps. 

A Catalunya, la devoció femenina envers les lletres, ha persistit des deis inicis 
del Renaixemant fms ara. La Massante, la MíMiserdá, la Albert assenyalen tres 
m(»nents característics del Roiaixement Cátala, ai costat deis nostres millors autors 
renabcentistes. Mes tard, la Carme Karr i sobretot l'excelsa Maria Antonia Salva hi 
aporten llurs accents personalíssims. I, darrerament, Clementina Arderiu, Carme 
Monturiol, Maria-Teresa Vemet, Adela Trepat, Anna Maria de Saavedra... 
contribueixen a l'esploidor de íes nostres lletres contemporanies. Cleanaitina 
Arderiu pot posar-se al costat de is nostres millors poetes. La consagració que acaba 
d e rdjre la Vemet, la sitúa en un lloc albírable dins els nostres novel-listes, i aquesta 
consagració « d e v é mes remarcable, proiisamait peí to desdenyós amb qué a lgún 
crític pedant ha volgut comentar la seva obra de novel-lista i de poeta. 

Hem de constatar amb goig l'aportació intel-lectual femenina dins el nostre 
moviment literari. Algunes traduccions exceHents d'obres mestres, incorpwades al 
cátala, ho han estat per dores, precisament Les traduccions d'Ovidi—de la Trepat i 
la Saavedra—; les traduccions de Mistral, de la Maria Antonia Salva; les traduccions 
shakespearianes, de la Monturiol, delaten una devoció conscient i d i p a per les 
nostres lletres i per la cultura, literaria en general. Cal subratílar aqüestes aportacions 
femenines amb la máxima joia, puix que son mes meritóries i exigeixm mes 
preparado, posem per exemple, que traduir quatre novel-les folletinesques del 
francés o del castellá. 

La saasibilitet feneaina exceMeix espeeiataait m el camp de la Ifríca. Si 
seguim la historia literaria deis países cuites, veurem com l'aportació femaima en el 
camp de la lúica és remarcable. Modemament una comtessa de Noailles, una Joana 
de Ibarbouru, una Gabriela Mistral, una Alfonsina Stomi, vm Clemaitina Arderiu, 
son valors positivos dins la lírica universaL 

. La intel-lectualitat fenenina és, per tent, maebíedora d'esp^ial reconeixenga, I 
a Catalunya, on l'aportació femenina ha mantii^t ima tradició des del Itojaixement 
f m s avui, hem de celebrar a m b doble motiu encara, que les dones vinguin a enriquir 
el camp de les lletres amb obres tan notables com les que algunes d'elles han llegat a 
la nostra literatura. Paisemí, només, ea tes novel-les de Víctor Cátala —en aquella 
Solitud i Caires vius— i m els poemes, aquells deliciosos poemes de la Clementina 
Arderiu de Canfons ielegies i L 'Alta Iliberta. 

Maria Teresa Vemet la guanyadcH-a del premi Creixells d'enguany, és un valor 
nou dins la nostea literatura.'' 

L'article és molt significatiu perqué, a mes de recollir el leitmotiv recurrent de la 

superior penetració femenina, duia a termo una triple operació: equiparava amb la 

533 Joan Albert «Aportacions femenines. La guanyadora del premi Creixells», DE, n. 25 (6-IV-1935), 6. 

641 



masculina la importancia de la tradició literariocultural constituida per les dones 

catalanes; n'inflava el pes quantitatiu (els noms anotats semblen els exemples 

remarcables dins d'un gruix qualitatiu considerable), i la posava al mateix nivell de 

grans referents del moment com el francés o l'hispanoamericá, A partir deis mots 

d'Albert, algú que ignores completament la historia de la literatura prodúída per les 

autores del nostre país en podria deduir tm volum continuat, omnipresent i de gran 

rellevancia, des del segle XIX fins ais anys trenta, que correspon molt parcialment a la 

realitat i que, per tant, connota mes aviat uns determinats anhels. La contraposició de 

literatura culta i literatura popular, concretada en l'ámbit de la traducció, remet així 

mateix, indirectament i sense mantenir l'espai de la producció, a la problemática del 

consum, la qual, juntament amb el destacat de la contribució creativa, proporciona el 

marc comprensiu de la declaració que «la inteMectualitat femenina és [„.] mereixedora 

d'especial reconeixenga» —-i dones, de la celebració de la concessió del Crexells a 

Vemet. 

Resulta igual d'interessant que, tot seguit, mes que ressenyar Les algues roges 

(que d'altra banda confessava no haver llegit encara, cosa que potser explica tma lloanga 

tan vehement des d'tma publicació com Després), Albert sitúes l'escriptora com un nou 

valor en el contínuum femení que establia, tot i trobar defectes a la seva producció (de 

la qual comentava la poesía, Maria Dolors, Amor silenciosa, Eulalia i El perill). En 

aquest pimt radicava, sobretot, el relleu del personatge, a qui es reeoneixia la trajectóriá 

com a signe de la normalitat que la literatura catalana anava adquirint i com a pega 

efectiva en el seu procés de consecució definitiva. 

Les algues roges, ima obra digna i valenta, treballada i ben escrita, culminava 

aquesta trajectóriá, i tenia uns mérits narratius concrets i una indiscutible rellevancia 

extraliterária. A banda de la modemitat temática i de tractament i de la virtualitat 

educativa, la noveMa era un éxit comercial en potencia, doblement garantit peí nom de 

Maria Teresa Vemet i per la Biblioteca A Tot Vent — ûna garantia que el premi havia 

d'incrementar (la segona edició era al mercat a l'estiu de 1935, només mig any després 

de la primera, rápidament exhaurida)—. I aixó era important en uns moments en qué el 

públic concentrava una de les preocupacions prmcipals (si no la inquietud fonamental) 

deis inteMectuals. 

Podria adduir-se, és ciar, que, si Vemet ja comptava amb un coMectiu lector 

fidel i consolidat, la propaganda derivada del Crexells resultava innecessária. Caries 
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Soldevila, anys abans, havia fet unes declaracions sobre les particularitats del sistema 

ifterariocultural cátala que indiquen el contrari. Amb motiu del detet de 1929 entom de 

la crisi del Ilibre, l'autor havia subscrit les afírmacions d'Estehich sobre les dues raons 

que explicaven la situació*. la crisi del carácter, perqué exceptuant «la minoría 

limitadíssima de lectors de veritat, els altres son simples tastaolletes», i l'apoteosi deis 

inicis seguida de la manca de continutat vist que, a Catalunya, «ens sentim mes 

mclinats a reconéixer el mérit, sempre reiatiu, deis que fan una primera obra, deis que 

posen una primera pedra, que el mérit mes real deis qui arriben a la cinquantena de 

volums o a la coronado del monument».'^ En conseqüéncia amb aquesta comprensió, 

Soldevila assegurava la ineludibilitat de la difiísió pública en uns termes mes que 

suggeridors: 

[...] [EJ caliu HiteHectoal necessita tcrfamena de ventalls per mantoiir una flama 
abrandada t ekarida. 

La nostra premsa [...] parla constantmmt i intensament de problemes de cultura. 
No s<ki justos els que I'acusen d'inhibició... [...]. 

Ei que ocorre és que no essent, com no som, un poblé nwmal, una literatura 
normal, ni un públic normal, la propaganda que és suficiení a París o a Mili no ho és 

• a Barcelona. L'apatia deis uns exigeix per la part deis altres la sobreabundancia. En 
materia de propaganda inteMectual o cultural, la dosi que fe o que comenta a fer 
efecte no és la deis adulís ordinaris. És, i perdoneu la rudesa de Pexpressió en grtcia 
al bon designi, tma dosi de cavall.'" 

No es pot oblidar, ai mateix tenqjs, que l'autora tenia solament vint-i-vuit anys. 

A desgrat de dur una década dedicada a les lletres, per tant, en un fiítur immediat podia 

madurar considerablement. Així es va destacar, per exemple, a La Publiciíaí: «María 

Teresa Vemet té ja una obra literáría feta. La seva personalitat s'ha anat afermant 

sobretot en el camp de la noveMa. La seva jovenesa, encara, fá esperar noves 

superacions».'^ La unanimitat d'aquesta percepció, peró, no convertía el veredicto en 

admissible per a tothom. 

Els arguments contraris a la decisió del jurat van bascular, essencialment, entre 

dues postures. L'una, fenamentada en criteris literaris, negava que Les algues roges es 

merefacés el premi com a millor noveMa de I'any. Aquest fou el cas d'un redactor de 

C. S. [Caries Soldevila], «Dosi de cavall», LP, 4-Vin-1929. 

«Les Lletres i les Arts. S'ha atorgat el Premi Creixclls 1934 a Les algues roges, de Maria Teresa 
Vemeb),i/>,3l-III-l935. 
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Després que, amagat al darrere d'una inicial, considerava inacceptable la tria del títol 

vemetiá com a obra representativa de la mes exportable literatura catalana coetánia: 

[...] Sois volem donar a entendre el següent: que Les Algues Roges, noveMa 
fotqa apreciable, es pot considerar mereixedora d'un premi de 5.000 pessetes i de 
mes i tot, si es vol, perb que per al "ft-emi Creixells", que qualifica la millor obra de 
la literatura catalana de l'any, es necessttava alguna cosa mes. I fins ai el cas de no 
haver-ne altra de millor —cosa que ens permetem dubtar-— era preferible, peí bon 
nom de la nostra litaatura, que s'hagués deixat desert, perqué Les Algues Roges no 
pot presentar-se mai com una de les nostres obres cabdals, i si així fos no es podria 
teñir ^ire fe en el present de la lita-atura catalana.̂ '̂ 

El posícionament, taxatiu, contemplava albora, tanmateix, el valor de la narració, 

«remarcable des de molts pimts de vista i que és, sens dubte, una de les mes reekides de 

les publicades durant l'any».̂ ^* No es tractava, dones, de menystenir Les algues roges 

ni el períple creatiu de Vemet, sino de donar ima determinada signifícació al premi: la 

distinció d'una noveMa a partir deis criteris simultanis de máxima qualitat artística i 

representativitat literaria. En el context cultural nostrat, val a dir que aquest era un 

problema complex: com es podia demanar a ima tradició novel-lística en via de 

constmcció que produís textos genials? En el debat de la tardor de 1933 s'havia arribat a 

contraindicar-ho en benefíci de la regularització del mercat. Tasis, un deis protagonistes 

d'aquella polémica, va defensar l'elecció de María Teresa Vemet amb uns arguments 

que es projectaven sobre la seva posició d'aleshores: 

[...] Maria Teresa Vemet escriu bé —̂ i una cosa així, elemental per a qualsevol 
escriptor en la litaatura de tots els paisos, ha arritet a ésser-li retreta com un defecte 
impffdonable—, sap crear po-sonatg^ vivents i varíate evocar ambiaiís justíssims, 
i construir les seves noveMes amb una cura de les proporcions i de la composició 
que és precisament alió que manca a molts deis novel-listes catalans. Tant per la 
seva obra anterior, com per Les Algues Roges, Maria Teresa Vemet havia d'ésser 
una garantía per al jurat, que sabia que premiava una novel-lista auténtica i una 
vocació indefellent que ha de contribuir a donar a la nostra lita-atura, nmssa feta a 
provatures i goiialitats soise consajOtacies, aquella natnalitat europea a la qual 
tots aspiran. 

Cal teñir en compte que Farticle de l'anónim S. apareixia costat per costat amb 

el text de Joan Albert (en la mateixa página, de fet) i que Després era una publicació de 

la Lliga que havia sortit al carrer el 20 d'octubre de 1934 amb un nom ben 

paradigmátic. La valoració de la tradició literaria femenina, d'una banda, i el 

reconeixement del talent de l'escriptora i del valor noveMístic de Les algues roges en 

S., «La concessió del Premi Creixells», DE, n. 25 (6-IV-1935), 6. 
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paraWel al rebuig de la seva representativitat peí que feia a la narrativa catalana, de 

l'altra, apunten inevitablement vers l'órbita política del setmanari (el catalanisme de 

dretes) i, en concret, vers el problema que, malgrat no ser anomenat, acaba d'explicar 

perfectament el tercer aspeóte: la "immoralitat" de l'obra guanyadora. 

El text de Vemet presentava un contingut moral que, des d'una certa perspectiva 

intuíble a partir de la referencia al públic —sempre atent al text distingit—, podia 

impedir-ne l'acceptació. Que el redactor de Després reconegués que es tractava d'una 

de les millors noveMes editades al Uarg de 1934 fa incomprensible la seva afemació 

fmal sobre la poca fe en el fiítur de la literatura catalana que implicaría triar Les algues 

roges com a noveMa destacada. D'altra banda, el llibre era un exponent prou bo deis 

corrents predominants en la producció noveMística autóctona. La rao última del refus 

havia de ser, dones, ideológica, Els comentaris d'altres crítics ho ratifiquen, perqué 

aquesta fou precísament la base de l'altra postura detractora, la qual va teñir tres de les 

seves veus més contundents en Magí Valls, Amadeu Jori i Manuel de Montoliu. 

Reblant el clau de la nota publicada a El Matí dos mesos i escaíg abaM del 

veredicto, Valls M va ejqpressar la seva disconformitat amb el premi des d'una posició 

declarada: 

Mai no h«n <OTpres qae p a a fe litaatiM s'hagia de c e i m arpm 
estimulants de les tóxes passicm, ni niai h«m pogut adnietre que els protagonístes 
de les noveMes hagin d'ésser uns personatges abjectes, la mala conducta deis quals 
se'ns presentí com a model i voltada d'una awéola de simpatía. 

[..,] Considerem com una lamentable equivocació l'acord del Jurat: m llibre 
immo-al com Les Algues roges no fa cap fevrar a la nostra literatura patria, ni será 
cap honw per a la seva autom. 

Bitcnem que si no M havía cap noveMa d i p a del prani, el millor hmm estat 
declarar-Ib desert, i aleshores, acumular l'import del premi per a donar-lo un altre 
any al llibre que, en justicia, se n'hagués fet merebcedor.**" 

Jori va procoiir ^mblantioent; havent propupat la no lectura del Ilit>re, 

el crític es va reafirmar en la seva visió tot quaüficant el text de noveMa verda 

dissimulada i queixant-se del camí emprés per Vemet i per la resta d'escriptores 

catalanes: 

[...] Eí volum aquest, si no fos editat per la "Proa" i presentat acuradament, el 
podríem confondre amb una noveMa pornográfica, té totes les qualitats d'aquestes, 

Rafeel Tasis i Marca, «Premi Crexells 1934. María Teresa Vemet», M, n. 320 (4-1V-1935), 6. 

M. V. [Magí Valls], «El premi Creixells ha estat concedit a Maria Teresa Vemet, per la seva novel-b 
Les Algues Roges», EM, 31-111-1935. 
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suavitzades per ésser fet per mans femenines, i no en té cap perqué hagi estat 
premiat amb aquesta distinció que honora ei que l'ha rebuda. 

[...] Quan un llibre no el pot llegir el públic per la seva immoralitat, tota la aítica 
en gaieral hauria de fer-li el buit [...]. 

[...] [Njosaltres no podem substreure'ns de donar nota de qué el "Creixells" 
d'aquest any és il-legible per la immoralitat que tanquen les seves pagines. [...] 
L'obra de Maria Teresa Vemet és extensa i diversa. Els seus arguments si no fos per 
aixó que ai diuen realisme i ni és altra cosa que la moral feta a mida, tindrien 
aquella exquisita sensualitat apaivagada que es desprén de les ratlles fetes per una 
dona. És de saitir que les poques escriptores que tenim a Catalunya es desviYn per 
camins que a res condueixen, si no és solament a la satisfacció propia i a la perversió 
deis demés.'^' 

L'actitud de Jori no es limitava a la producció de les autores, sino que responia a 

im plantejament general envers la noveMa catalana i el Premi Joan Crexells; a propósit 

d'Un dia de la vida d'un home, mesos abans, ja havia escrit que la major part de 

novel-listes catalans queien en la immoralitat a causa de les tendéncies literáries 

modemes —en especial, segons ell, per influencia d'Émile Zola—, i que el seu objectiu 

únic era «seduir a un públic que disfruta llegint noveMes mancades de sentit moral»,̂ '*̂  

Ara, amb referencia al guardó, entenia l'elecció de Vemet en el marc d'un camí 

pemiciós emprés feia temps; aquell que s'havia encetat dos anys abans amb la distinció 

de la també polémica obra de Josep M. de Sagarra: «El "Crekells" pero, ja ens té 

acostumats a aquesta mena de distincions: Vida privada ha estat el que ha motivat mes 

comentaris amb diversitat d'opinions. Aquests serviren perqué el públic es fíxés en tal 

llibre, i en pocs dies se'n disíribuíren varis milers d'exemplars».̂ '*^ 

Montoliu va desplegar im plantejament paral-lel. A partir de 

l'exemplifícació en el llibre vemetiá, blasmava el món que representaven la majoria dé 

novel-listes catalans: , 

N'hi ha molts entre aquests novel-listes que s'imaginen fer ohtz plenamait 
realista amuntegant en llurs obres notes de la máxima croesa i presentant uns 
personatges despulláis de tota espiritualitat i reduíts a la vida d'uns instints primaris. 
El realisme essencial de la novel-la exigeix ima cosa molt difermt Exigéix que el 
novel-lista reflecteixi fídelment en llur creació l'ambient moral dé la societat qi la 
qual ell viu i que sápiga crear els tipus humans representatius déla mentalitat i del, 
temperament característics de l'ánima col-lectiva del seu poblé. 

La crisi que travessa actuahnent la noveMa catalana és, en gran part, efecte de 
l'oblit en qué teñen la major part deis nostres novel-listes aquests postulats 
fonamentals del genere. {...] A jutjar pels pa-sonatges que intavenen en Algues 
roges i en tantes i tantes noveMes de costums barcelonins que ara s'escriuen, no hi 

A. Jori i Rogés, «[Panorames literaris]», FL, n. 162 {5-rV-1935), 2. 
ídem, «Llibres», FL, n. 141 (9-XI-1934), 2. 
ídem, «[Panorames literaris]», art. cit Vida privada havia generat tot d'articles en qué, amb motiu del 

Premi Crexells de 1932, el sempitera debat aitom de l'art i la moral va reprendre amb virulencia, • • ' 
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deu restar un nombre de persones amb conviccions religioses, amb prmcipis de 
moral cristiana prou crescut perqué hagi valgut la pena de reflectir aquests 
sentíments, aqüestes conviccions i aquests principis en les pagines de les esmentades 
noveMes. Ni religió, ni moral son per a aquests autors realitats prou importants per a 
ésser tingudes en compte en llurs creacions. [...] 

1 ací rau principalment la immoralitat essencial de totes aqüestes noveMes, de les 
quals és un tipie espécimen la noveMa premiada enguany amb el Premi Creixells. 
Les algues roges és immoral, en primer lloc, perqué dona una idea absolutament 
falsa de la societat a la qual pertanyen les dues noies barcelonlnes que passegen d'un 
cap a l'alU-e de la noveMa sense experimentar cap reacció del sentimmt religiós, de 
la consciéncia moral cristiana, per a elles inexistent. [...] 

Les algues roges és ni mes ni menys que una novel-la de mals costums femenins, 
tota regalimant d'una obsessió sexual insuportable.̂ '*'' 

Aquesta mena de lectiu-es demostren que, com ha estat assenyalat per Josep M. 

Balaguer o per Margarida Casacuberta, els debats entom de la miciativa no tenien 

solament a veure amb els veredictes concrets, amb l'intent de promocionar i de 

consolidar la tradició novel-lística catalana o amb el grau de qualitat de les obres 

guardonades, sino amb «les interioritats de la dmamica cultm-al».̂ ^^ Rafael Tasis ho va 

exposar de manera diáfana, en vm doble sentit, poc abans de la concessió del premi; a 

criteri seu, d'una banda, «el fiíncionament deis mecanismes deis Premis literaris és molt 

important per a la regukrització de la nostra vida culturab> i, de l'ahra, la proximitat 

deis veredictes «desferma, com cada any, una minúscula onada de petites mtrigues, 

maniobres i envegetes que donen una mica d'animació al nostre món literari».̂ '*̂  

Aixó és exactament el que va passar amb l'edició que va guanyar Les algues 

roges. Si distingir una autora com Vemet s'explícava sobre el rerefons del primer 

aspecte, les passions i els arravataments que, en confirmació del segon, havien 

comeníat abans de la decisió del jurat (com era habitual) van esdeveiúr aferrissats a 

causa de l'incompliment deis pronóstics. Perqué, Martínez Sagi ho va indicar, 

[...] el resultat no s'esperava. Almenys, els comentaris i les cabales que es feien 
entom del probable guanyador no es dirigien pas al que avui ho és de fet. "Que si 
será 1'Alfons ^feseras..." "Que no; que el qui mes possibilitets té d'éxit és En 
Guansé..." "¡Fugiu, home, fiígiu! Jo sé de "bona tinta" que l'obra de l'Arbó ha 
agradat molt...". "Sí, pao la d'En Puig i Ferreter ha produYt sensació." 

Es barrejaven noms i cadascú hi deia la seva. Intaessats i no interessats en el 
concurs, es feien els savis. Tots sabien, tots coneixien, tots havien estat confidents... 
Dones bé: l'éxit deis prraióstics fou complet. Maria Taesa Vanet, que peí que es 

Manuel de Montoliu, «ies algues roges i el problema de la novel-la com a reflex de la realitat», LVC, 
4-IV-1935. 
545 ' Casacuberta 1995:42. V. també Balagua 1994 i 1996c. 

Rafel Tasis, «Parers. Els premis litaaris», ZP, 21-11-1934. 
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veu no comptava poc ni molt en l'ánim deis opinants, fou la qui s'emportá el 
premi.*''' 

Els fevorits eren Sebastiá Juan Arbó i Joan Puig i Ferreter;̂ ^̂  la seva 

desqualifícació fou im deis detonants principáis de la controversia i, tanmateix, les dues 

obres que van acabar competint en la darrera ronda de vots foren Les algues roges i Una 

nit —cosa que coníradiu, pero només aparentment, l'afírmació anterior—. Diversos 

factors permeten entendre a la perfecció l'eliminació d'ambdós; Josep M. Balaguer n'ha 

exposat alguns: 

[...] No li han donat a Puig i Ferreter perqué ja l'ha guanyat, i aixd implica que ja 
es fa definitiva la regla no escrita, que ha estat básica p a al Folguera: el premi 
tendeix a reconéixer una trajectóriá i, per tant, només es pot guanyar una vegada. 
Pero, a mes, ha passat una altra cosa amb qué eis cpie, com Agustí, apostaven pet la 
ccKisagració d'Arbó no ccBnptaven. Aquest, amb la descuranga que el caracteritzá 
tota la vida, presenta un manuscrit, en el smtit literal del terme, cosa habitual m 
l'época, mataialment impresentable, pie d'atemptats a l'ortografia i les regles 
gramaticals, pie de taques de tota classe de productes que poden puMular per una 
taula de café, amb les esmenes fetes amb ratllades sobre el primer redactat i la Hete 
dificilmení Ilegible que també caracteritzava l'escriptor. La conseqüéncia fi)u que els 
membres del jurat no es van predisposar a fevor de l'ampostí.^*' 

L'estudiós, no obstant aixó, desenfoca interpretativament la qüestió en afirmar 

que l'autor de Terres de l'Ebre era <d'tjnic deis joves narradors que ja té tma obra forga 

important al seu darrera i ben valorada per tota la crítica» i que «com que passava per 

allá María Teresa Vemet li van concedir el premi, van destrocar totes les previsions i 

van crear una curiosa contradicció. Si no donar-U a Puig es podia explicar peí fet que el 

premi volia consagrar una trajectóriá, per molt que Tasis vulgui valorar la noveMa 

guanyadora, no hi ha gaire gent disposada a creure que les noveMes de Maria Teresa 

Vemet assenyalin una trajectóriá gaire brillant».̂ *̂' 

El volum productiu acumulat fins aquell moment i la recepció de qué fou objecte 

evidencien que l'escriptora era tan bona candidata com Juan Arbó respecte del primer 

ordre de consideracions. Tasis ho havia indicat, en efecte, i no havia estat l'únic. També 

ho havia fet C. A. Jordana. Modest Sabaté, al seu tom, ho va assenyalar precisament per 

contestar el xoc d'imprevisió ocasional per l'elecció de Les algues roges: «Sorpresa? 

Per qui? Segurament serán molts els qui restaran sorpresos. Pero no és pas justificada 

"̂•̂  Anna M. litotínez-Sagi, art. cit 

V., entre altres, Ignasi Agustí, «Els camins de la victoria», LI, 4-II-1935. 

Balaguer 1994: n, 579. V. també ídem 1996c: 28-31. 

ídem 1994: ii, 579 i 581. Les darreres valoracions no aparebcen a ídem 1996c, pero sí la primera 
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aquesta actitud. El nom de Maria Teresa Vemet és m mm que, dintre la irostra 

i íestara, gawJeix, de fe. anys, ñ^vm situado a pranerissiioa fila. O í i aa poetessa i mm 
a novel-lista, isa aconseguit gratis triomfs. Per tmit, el seu triomf d'avui no és cap cosa 

inusitada. Tan sois n'és una confirmació».̂ '̂ Fins i tot admetent que ta noveMística 

vemetmna m confegia «una tr^ectdria gaire brilant» des del punt de vista esfrictainetit 

artístic, no es fiot passar per alt que la noveMa de 1934 aci solamient va competa- amb 

Camins de nit i Camins de Fmn?a, sino amb vint-i-tres obres mes. Quina altra hauria 

desttcat una careera. a la qual es pogués aplicar .iiBqufvocat«at Padjectiuf .La de Vemet 

so era, certraietit, ima nsiat im de b a n d ^ Pero msü, Jmtameirt, fe convertek en mm 

perfecta representant de la seva época —almenys en uti cert sentit-—. La lectura del 

conjunt de les obres del període ratifica ei que Ramón Esquerra Imvia d'escriure el 

1.936:, ^ ' / . • - • \ 

[...] Sí passéssim tota la producció noveMística catalana deis darrers deu anys per . 
una íxitím. severa i desipssíonada que no sentís, com sentim tots els crítics . 

- ,, catalans, im fatim desig de teñir IB® noveMa propia tpie a s fa feser siés betiévois 
•'- - del que caldria, ¿quantes obres es salvasen de la desfeta? Segurameoí niiíja dotzena 

.•- eseassa de noveMes. i eticara alguna d'aquestes seria objecte de reserva quant a 
l'estil 

Pero tot i la manca d'ima novel-la catalana amb categoría ¡ esperít europcus (fruit 
potser d'una manca de tradició), tots plegats no perdem les esperances de ta\ir-ia.^" 

- - Aquejes espume® Miirieii iaaMlerMimMis s e i » k no i^ 

del sistema literari que el coixí de la "mediocritat" productiva de Vemet (i de molts 

altres autors) .sustentava; i la seva, per bé que tampoc m solitarí, amb els avairtatges 

ategiís de ía correcció, d'mm -modernitat plenament significativa del context del 

moment i de la contribució a fíxar i a consolidar un mercat, element imprescindible en 

les cultures modcmes. La desqualifícació de la seva obra, a banda de negar el critert 

p » i l » ^ b l e al jpmt (amb totes .tes clKUiKtteíies del. cas^ ubitem to frfitet Mstóricm 

<te les estimacions que se'n fere», sovint, precisament, des de la percepció que, sense ser 

res transcendental —per tomar a emprar els felÍ90S termes rodoredians aplicáis a 

M w r i ^ , Fautora i el text tenien una vátaa mqüestioaábte en el panorama cotaiml 

cátala, Admetre la superior qualitat literaria de la noveMa ifc Puig i Ferreter (o de la de 

Modest Satet4 «Maria Ta-esa ¥ « i e t gaanpd«pa.del Premi Creixdfs 1934»* If. 3WI1.1935 (iffticte 
teMpAlicat, s ® » signar i amb vaMcims a a i s i á m b l ^ a£FC, 31-11-1935). 

la iaÉ» Esquerni, «Una graa «oveHa satalma», LVC, Í-W'í93é; Vés m ^ i v a ^ la r e f a i ó . Bt lag«« 
mateix ha OTaiitzat la polémica entom del premi, posteriontnent, des de la perspectiva del sentit d'algunes 
de les posicions (le$ del nuclí inteMectual de La Veu de Catalunya^ per exemple) i en el context global 
deis problemes de foas (v. Balaguer l9Mc: 26-33). 



Juan Arbó) no justifica, ni va implicar llavors, el menyspreu de la trajectéria de 

l'escriptora i de Les al^es mges. 

La ressenya que en féu Josep Sol en el mare de la controversia n'és um prova 

fefaent. L'autor va qualificar l'obra d'«adniirablement escrita», «ben composta, ben 

portada» i amb una tranm sdbria i interessant nMlgrat algunes felles de conjunt; de 

«bonica petita novel-la, que presenta, amb visió aprofiíndida de Tánima femenina, dues 

noies modemes normáis»,̂ ^•^ La comparació amb la narració del director de la 

Biblioteca A Tot Vent (Camms de nit confessava no conéixer-la encara) el duia a 

afirmar que aquesta tenia un abast infinitament superior, mentre que el relat de 

l'escríptora era fiíiit «d'un autor de positiu talent, que a copia d'esfor^ar-se a produir 

certs temes amb la seva ploma harmoniosa, Im aconseguit, a b fi, una obra ben resolta». 

Aixó, per a ell, feia «perfectament lícit, que un jurat, que a cop d'uU ja es veu que no li 

agraden els temperaments com el de Josep, el vagabund, ni el de l'autor, el seu 

company d'aventures, premiUi una obra que simbolitza totes les seves exigéncies: 

amenitat, perfecció d'estil, trana bellament artificiosa, moralitat final, etc.». L'únic que 

retreia ais seus membres era que no haguessin eliminat Camins de Franga des del 

principi. 

Altres veus amb autoritat i amb criteris simultaniament diversos, com Doménec 

Guansé, Caries Soldevila, Anna Maria Ifeífoez Sagl o Octavi Saltor (eb articles 

d'alguns deis quals ja han estat esmentats), també van defensar la novel-la. Saltor, per 

exemple, va assegurar la solvencia del jurat, la regulació del procediment i el fet que la 

guanyadora del premi comptava «amb una tradició literaria activíssima, responsable i 

indiscutida»;^^'* per tant, es podia qüestíonar el veredicte, pero no atacar el tribunal o 

subestima' Vemet i els altres candidats mes votats, perqué fer-ho no era mes que el 

signe d'una vehiculació d'interessos i passions estrictament individuáis. 

Rafeel Tasis va escriure, tres dies mes tard que el col-laborador á^El Dia, i en la 

mateixa lüiia, que «sembla una mica excessiva la violencia que ha Msolit la polémica, i 

tot plegat nmssa revelador de miseria indi^íutible del nostre món inteHectual».^'^ 

J. Sol, <^ntom d ' i a veredicte. Commtóri desapassionat a Padjudicacié del ''Rretni Oreixelis" 1934», 
£ff, 16-IV-1935; mesfifre no s'indiqui e! conbari, M pertanyen totes íes citaeions següents. 

^̂"̂  Octavi Saltor, «Els premis literaris», 15-IV-1935. 

R. T. M. [Raíael Tasis i Marca], «Polémiques literáries», MI, n. 322 (18-IV-1935), 6. 
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Una quinzena abans, Just Cabot havia fet unes declaracions que, descomptant la sageta 

enverioada contra l'actitud de Juan Arbó, situaven la qüestió en el punt just: 

No es pot pretendre, d'una banda, que l'obra premiada hagi d'ésser cada any, per 
forga, una obra genial, i que ella mateixa i el jurat que li ha atorgat els seus vots 
estiguin per damunt de tota crítica. El que cal exigir és que aquesta sigui decorosa — 
tan dam com vulgueu, pero feta amb inteMigéncia i exempta de baixeses. 

El jurat, al capdavall, no ha de premiar cap obra immortal — âixó és incumbencia 
del judici a llarguíssim trnnini de la historia. El jurat ha de premiar la que creu 
millor de les obres que ha examinat, o sigui que s'ha de moure en un pía de 
relativitat Si l'obra que aquell any ha estat premiada resulta ésser a mes a mes la 
millor de tota una época, una obra d'aquelles que perduren a través deis temps i de 
totes les modes, millor per a ella i pa- al jurat que ha sabut descobrir-la.^'* 

3.5. DEL MAR? DE 1935 A ÜALZAMIENTO 

La polémica suscitada peí premi va temr els previsibles efectes de vendes en la 

Diada del Llibre. Aquesta va comptar, a mes, amb les dues novetats editorials que 

constituíen l'estrena novel-lística d'Elvna Augusta Lewi i d'Aurora Bertrana. Un poeta 

i dues dones, anunciada com a volum d'imminent aparició entre el febrer i el mar? i 

llegida fragmentáriament al LCB el 12 d'aquest darrer mes, ja havia estat objecte de 

comentari. El 2 d'abril, una nota de La Humanitat en feia propaganda sota el títol «Un 

novel-lista nou»: 

Tenim davant els ulls el darrer volimi publicat per Edicions Proa dins la seva 
coHecció "A Tot Vent". És una sorpraient noveHa d'autor jovoiissim, ahir encara 
inédit, avui magnífica revelado d'un fort i original temperament de novel-liste. 
L'autor és una noia, Elvira A Lewi. L'obra, í/«/?oeía i íít/e5 ífo«es. 

Les lletres catalanes están d'enhorabona amb l'aparició d'aquest novel-liste. 
Creiem que la nostra crítica s'adonará del seu valor. A no trigar comentarem la 
important novel-la tel com ella es mereix. Entretant cridem Patoició del lector 
gustos de novetat i originalitat com és el veriteble amant de la literatura catalana.'" 

El sexe de Lewi tomava a ser im aspecte remarcat que, no obstant aixó, 

esdevenia subsidiari a un de mes rellevant: la suma d'un altre nom a la novel-lística 

catalana. Els dos elements havien de centralitzar l'obertura de la ressenya de Francesc 

Trabal nou dies després. La seva consideració del Ilibre no només era precedida 

d'aquelles afírmacions sobre el model que les autores representaven per ais escriptors i 

Just Cabot, «AI marge dd Crexells», MI, n. 320 (4.IV-1935), 2 i 8. 

O. [L'Observador], «Un novd-liste nom>, LH, 2-1V-1935. 
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sobre el fet qm jpodien, elles soles, aguantar !*atenció literaria del pís,^^* sino tamM 

d*unes reflexions que atorgaven un ciar protagonísme a ies dones dins del panoiama de 

les lletres catalanes: 

Dies mcbíma la eoMeccIo "A tst veat" ens oferia el goig de poder parlar d*ima 
escriptora gareijé inMite, Mtrci Rodoreda, íncoipíMmA ais prÍBieire raigles deis 
nostres escriptors, i que ara sn ocasió del májdm premi Hterari nostre ha estat 
distingida en les votaclons elirainatóries. L'actualitát del dit proni ha posat de relleu 
una altra escriptora ja prou estimada peí públic, Maria Teresa Vemet, que s'ha 
emportat la gloria máxima amb el Creixdls 1934.1 és meara la Pma qui eos of»eix 
un altre nom fenmi, Elvira A. Lewi, «>n«^ada pels seas confK publicats en 
d iv^es revista catelan« i que ens déaa m& la seva primera noveHa {...J*** 

Al costat de Tamístat personal que, a través del contacte en Fedítorial 

^ badalonina, pogués existir entre Trabal, d'una banda, i' Lewi, Vemet o Rodoreda de 

faltíB, i al mai^e deis valors diwrsos de les seves noveWes, alguns deis perqués, de 

Tactitud del sabadeilenc .respecte de la producció noveMística femenina venen suggerits 

pei contrast d'aquest article amb alguns deis comentaris publicats per ell matebc, al llarg 

de Pany, sobre ia sitimció de la fiteratua ctóalfflia. Tan sois un n^s i escaig després 

d'haver parlat d'£/»poeta i dues dorns^ per exemple, feia una apmciació molt negativa-

de la realitat general — f̂ms al punt d'anibar a assegurar el seu superior estat deu o vint 

anys abans—, es pieguntava on era la gemmció deis Joves (entre els quals destacava 

Juan Arbó) I manifestava una convivió pro&nda, com a úmc nwtor possible de creació 

de literats, en la necessitat de «trobar la manera que a Catalimya es venguin llibres».^® 

En el Man? liteimi prdpiament dft que féu al desembre, per esmertar-ne ua altre c ^ , es 

reafínnava en aqueMa visió: «Mirant aquest any des d'on som ara, el panorama és 

desokdor, és gairebé desesperant. [...] On son els nostres novel-listes? On és la literatura 

catalana que tant ens enorgullit i de ia qual tant esperávem^>.'^^*'La quantitat de 

noveHes editades (tma dotsna escassa, en mots seas) i la sem baiía qualitat,(«ai 

aquest triomf podem apuntar-nos») no i pemetíen im canvi de posició. A parer del 

, pprancesc TrabalJ «Elvira A Lewi», M, 1WV-1935. L'expressió «Dies- entferrm», referida al. 
seu article de quatre mesos abans, resulta una mica estranya vista la dilatació temporal entre els dos 
articles, ps-ó no em consto que Trabal publiques, entremig, cap altre comsitari sobre les «cripí«es. 
^ Ffan«sc TraMI, «L'actualitát lft«*» a Catalunya», DS, lé-V-1935. 

F. Trabal, «Balan? 1935», DS, 2S-XII-1935 (la ciíatíó segQent també hi pertany). Les dades «o 
menteixen: eí 1935 es van publicar únicament onze novel-les catalanes (v. MMi de Riquer, «Actívitrts 
d'un Club. El Premi deis Novel-listes», MI, n. 371 |372] (26-III-1936), 6; consta, per error, el mateix 
námff o que mf exemplar antOTor), • . 

#52 •' ' 



sabadellenc, la manca de producció i de consum configuraven un problema que no es 

podia atribuir només a la crisi política. 

Així, dones, resulta lógic que Trabal hagués valorat positivament les noveMistes 

noves (Lewi) i les que havien anat produint amb una certa regularitat (Vemet i 

Rodoreda). Les narradores agombolaven unes possibiiitats que Fescriptor per fisr^a 

havia de teñir presents, com indica el fet que es referís a Vemet com a «ja prou 

estimada peí públic». L'evident voluntat de contribuir a difondre els títols que les 

narradores donaven i el desig d'estendre'n la lectura es compaginaven amb Testimul 

directe i indirecte al conieu del genere •—practicat per ell matebc, amb constancia, des 

de la segona mcitat deis anys vint— mitjan^ant el repte Uan̂ at ais homes i l'óptima 

atenció dedicada a les dones. L'autor, d'aquesta manera, duia a terme una maniobra 

específica que lesponia a uns objectius culturáis amb moltes altres concrecions, els 

quals transcendien l'interés estríete, i relatiu, en la literatura femenina com a tal, en la 

literatura d'autora. L'estimació que havia fet d'C/« dia de la vida d'un home^^^ i el fet 

que no ressenyes Les algues mges —no gens representativa de la mena de noveMa que 

li interessava—- en constitueixen una prova clara. Respecte de Lewi, tal vegada 

Rodoreda (a qui ja conebcia de Proa i amb qui treballaria costat per costat al Club deis 

NoveMistes del gener de 1936 en ei^vaní) va influir en el comentari del sabadellenc, 

de la mateóa manera que havia impulsat la dedicació critica de Jordana a les noves 

narradores. 

Podia haver contribuí a tot plegat, també, ia idiosincrasia ptóicular del 

producte. Així ho suggereix la circumstáncia que la resta de recensions d'í/n poeta i 

dues dones (fins i tot la de Maria del Carme Nicolau a La Dona Catalana) incidissín 

mes en el descobriment d'un nou talent noveMístic i en la naturalesa del llibre que no 

pas en el fet que fos escrit per una dona. L'únic que en féu esment, tanmatebc de 

passada, va ser Lluís Capdevila, i precisament per explicitar la seva desconfian9a envers 

el sexe "literari" femení.̂ ^^ 

-"̂^ V. Ifl.32.4. 

®̂ «Hem de confessar que no ens Inspiren massa confian^ les dones que escriuen». declarava (C. (Lluís 
Capdevilal nUn poeta i dues á>nes», LH, 17-1-1936). Per aí comentari d'aquestes ressenyes de la 
noveMa í de les altres (concretamoit, Doménec Guansé, «Un poeta i dues dones d'Elvira A. Lewi 
(Biblioteca A Tot Vent)», LP, 19-V-1935, i Maria del Carme Nicolau, «Una noveMa d'Elvira A. Lewi», 
LDC, n. 504 (31-V-1935) [11 ]), des de la perspectiva estricta de la producció de l'autwa, v. 112.4.1. 
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Un fenomen paral*lel de descontextnalització genérica, significativament, va 

afectar la recepció de L'iltaperduda, Annneiada a la pi^msa des de principis d'abfii 

com a novetat de la Diada i novament llegida fi-agmentáriament al Casal Icaria el dia 17 

per Aurora Bertrana {queja n'iiavia fet una lectura parcial al LCB el maig de Í934), fou 

entre el maig i Pagost que es m p r ia r á*aquest «Ilibre d'aventures i costums de tes 

terres polúiésiques» avaíat «amb la signatura de dos autors prou coneguts entre 

nosaltres»,^*'* Ei subgénero en qué s'inscrivia i la consegüent aportació a les lletres 

catalanes^ el fet que fes escrit ea coHabontíó, f interés de fa. mrracié^amb vista al 

públic i els seus mérits liteiraris o falles técniques van centralita uns comentaris que no 

van emfasitzar el tema de l'agéncia femenina, com si s'haguessúi esgotat les 

possibilitats que havia pemés albirar entre 1932 i 1934. Hi va haver una sola excepció: 

Josep M. Francés s'hi va mferirper afirmar que Fautora de ÍParadism ommics havia 

«contribuít a redimir la dona del penjament de cursi i sentimental que adjudiquen alguns 

escriptois de solvencia a fran part de fe producció escrita femenina».*^ Es repetía,, 

dones, «na antiga valorac^ ^ I i ca& a Bertiina. Fins al Jul»i de 1936, de fet, no es va 

dir res de nou a propósit de Fescriptora. Les ressenyes d'JS"! Marroc mmual ifandiie 

van imistir en els aspectes habituáis (amb les modifícacions comprensibles peí canvi de 

tena): el carácter modelo de Fobra com a Ilibre de viatges i ía dignitat literárit 

resuítant; respecialització de Fautora en el genere; la confirmació de íes seves dots do 

narradom, p o u clara en la fluldesa i em la frescor de la prosa; les qualitats lúdíques i 

estétiques del text o ia sensoaíftat i la m a c a de prejudicis que f impregnavon; fe vivest 

i Fimpressionisme de les descripcions, la penetració en Fexótica ánima magribina^ 

l'interés de la qüestió amb relació a lá representació de Fenfrontament de dues 

civilitzaciom, e t o . ^ ' - • ' • ^ 

Fragment de la nota anunci de l'obra, apareguda a La Publicitat e l l 6 de maig. 

F. fJos^ M. FrffltcésJ «La MteratuKt exdtiía. Cammtaris a na ffite «igamlfesite», ZM^ 15-V-1935, 
La'resta de r^seayes loca&ades sfc, per_ m^e «onol^ic^ nCmm & fes Lldrís, El vel Joli ¥ « a e , 
sempre jov©>, LVC, 5«V-1935; Magí Valls, «L'Mapervktda. NoveHa d« ftadmcl i Atawa Bertrán», 
EM, 25-V-Í935; Rafael Tasis i Marca, «PTudaicl I Aurora Bertrana, £'íl/aperduda (Cataidnia)», M , n. 
331 (20-VI-I935), 6, i Doménec Guansé, «L'illa perduda de Pradenci i Aurora Bertrana (Llibreria 
Catalónia>>.XF, 29-Vm-l935. 

^^'Y, «Les Uettss. Misceí-lnia. ElMa^m- semml ifmAicB, Mg S. Savall i *S 
Mmve semual ffanática, JM, 7-V-I936, i J. Palau-Falr% «Alguns llibres iecmt»>, LP, 30-V-1936. Ja 
iniciat el conflicto béWic, ^ \ ^ fer f finita observació, potser, remarcable: que Aurora Bertrana estavt 
«consolidant tma branca de la nostra literatura per cert ben necessitada de conreadors» (Ramón 
Xuriguera, «El Marroc sensual ifanátío>, MI, n. 396 {398] (26-XI4936), 5; éti l'exemplar consta, per 
error, un númffo antffllor). 
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Retomant a l'any de l'edició de la noveMa bertraniana, i com la recepció 

d'aquesta ja iMustrava, Sant Jordi va tomar a ser un deis moments clau, al costat de 

Nadal, de l'atenció a les obres de les autores. A banda de les recomanacions de Les 

algues roges, d'C/n poeta i dues dones o de L 'illa perduda, la celebració de la Diada 

també va suposar una entrevista a Llucieta Canyá amb motiu de la segona edició de 

L'etem femení i l'anunci de llibres anteriorment editats, com els dos d'Anna Mxuiá.̂ *̂  

Amb vista a la campanya de Reís, Elisenda -—posada a la venda a fmals de novembre— 

va gaudir d'un protagonisme molt relatiu tenint en compte la plataforma que la 

presentava i el fet de tractar-se de la nova entrega de l'escriptora guardonada amb el 

Crexells, El ressó redu'ít probablement es va deure (com a mínim en part) a la 

conjuntura política, perqué la imminéncia de les eleccions generáis, que havien de donar 

la victoria al Front Popular el febrer de 1936, va monopolitzar, un cop mes, les prioritats 

del moment. 

En una entrevista que li van fer l'abril de 1935 en qualitat de guanyadora del 

premi de novel-la, Maria Teresa Vemet ja havia anunciat l'edició del que seria el seu 

últim volum abans de Falgament feixista.̂ ^* En ser publicat ais Quadems Literaris, el 

text va marcar im canvi editorial que val la pena considerar amb referencia ais objectius 

i a la significació de la col-lecció i a la presencia que hi havien tmgut les escriptores 

catalanes. 

Com s'ha dit en un altre moment, la iniciativa havia nascut en el marc del 

desplegament cultural posterior a les eleccions del novembre de 1933. Enllagant 

manifestament amb la tradició representada per la Biblioteca Popular de L'Aven?, 

pretenia dur a terme una tasca de popularització de la bona literatura, catalana i 

estrangera —fer-la assequible ais compradors de quiosc sense perjudici de la correcció 

n i de la dignitat deis productes—, i assolir, abcí, una obra cultural específica en un 

context molt concret. Josep Janes i Olivé, per respondre a la pregimta sobre la intenció 

básica de la coMecció, la va explicar en tma conversa pública motivada per la 

modificació del format després de mig any de feina: 

V. respectivament F.-V.-M., «La Festa del Llibre. Parlant amb Llucieta Canyá», LH, 21-1V-1935, l 
l'anunci aparegut a La Rambla el 22 d'abril de 1935. L'obra de Canyá va ser objecte tant de notes 
propaganástiques com de reproduccions parcials a La Veu el 24 d'octubre, I'l de novembre i el 5 de 
mar? següents. 

V. Ventura Plana, «Els nostres tres pranis de liíaattira. Conversa amb els guanyadors d'enguany: J. 
M. López-Picó, Premi Folguera, X Millás-Raurell, Premi Iglesias, Maria Teresa Vemet, IVemi Creixells. 
Biografía i bibliografía», LR, n. 295 (8-IV-1935), 4. 
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- Gairebé rúnica [kitenció] que es pot teñir a Catalunya en empreñare una 
publicació d'aquest estü. Vos no tgnweu el deplorable estat que travessa 
l'editorialisme cátala; gairebé ningú no Uegeix llibres catalans. Després de la 
Dictadura, la crisi de! Ilibre, que és general arreu del món, a Catalunya ha revestit 
característiques trágiques. Quan d'un Ilibre se'n venai im mito d'exemplars, totfaom 
resta meravellat de l'éxit Aixó ha fet que fa majoría deis editors —fora excepcions 
molt UoaWes— es preocupessin mes de lta$a" edicions luxoses a preus elevats, amb 
exemplars gairebé coMocats préviament cpie de tssnptar el gran públic amb edicions 
económiques que poguessin sostenir-se a base de tiratges alts. En les circumstáncies 
actuáis la temptativa tenia tot el carácter d'una aventura de gran risc: i jo no 
comptava atnb mitjans per a astpraidre-la. Peró c<mven?ut que reeixiria, vaig posar
me a <src» l'ajut material que era necessari i [...i el vaig frobar tot seguit [...J 

. , 9 

- No ens podem pas quei3«. Ja de bon principi hem compte amb ima massa de 
lectors addictes que cada dia va augnentant És ben cert, pao, que el nombre no és 
tan elevat com caidria, peró cal esperar que a mesura que tothom es vagí donant 
compte del carácter i de la qualitat deis "Quadems" aquesta xifra será augmentada. 
La nostra obra no té pas flnaíitats lucratives; és, estrictament una obra de cultioa 
{...J podeu estar ben segur que hsn emprés una taa:a de reconquista ailtural que, si 
podem continuar-la durant molts anys —l així ho esperem— produii^ grans fitiits.'® 

L'oferta d'uns volums barats peró de qualitat fou molt elogiada pels 

sectors culturáis, precisament a causa de la fiíncionalitat educativa i de l'efectivitat 

comercial amb relació al mercal. La coMecció s'afegia, d'aquesta manera, al treball 

emprés per la Biblioteca A Tot Vent o per la Biblioteca Univers; tanmatek, se situava 

un pas mes enllá amb la periodicitat setmanal i amb un preu molt mes ajustat al poder 

adquisitiu de les classes humils (60 céntims miciahnent, 75 a partir del número 23). En 

el darrer sentit, es trencava una de les barreres percebudes com a fonamentals respecte 

de l'accés del gran públic al consum literari. El baix cost va constituir, indubtablement, 

una de les claus de l'éxit del projecte amb referencia a l'ampliació del gruix de lectors; 

sempre, és ciar, amb la relativitat fruit de les particularitats de la cultura catalana. 

L'abril de 1935, amb un any d'ejsperiéncia a 1'esquena, Janes en feia una nova 

consideració en tma altra entrevista: 

^ Esteu content de la difusió que teñen els **Quadems"? 
- Veureu: contení i no content Si comparem la venda deis nostres "Quadems" 

amb to venda norasal del Ilibre cátala, han d'estar csmtmts per forg^ peró heu de 
teñir present que els nostres "Quadems" només costen 75 céntims i que l'esfor? que 
pressuposa donar per aquest preu els lliíwes que normalment es venen a 4 i 5 
pessetes, mereix una acollida molt mes @tm. El pitjor que podría passar-nos, sana 
que aquest esfor9 nostre no trobés l'acollimait que ma-eix. Ctéiera, peró, que ja hem 
reefacit, perqué hem aconseguit inundar els quioscos d'ima litaratiKa que ftis ara 
semblava privativa de les lliiymes; i aquesta mirada en el camp pqpular ens ha 
permés conqm'star m nucli addicte de lectors prou enccH-atjador per a no deixar-nos 
defállir en la tasca empresa; alírament, aquesta obra de popularització de la bona 

C. V., «Una gran obra de divulgado i de cultura. El poeta Josep Janes i Olivé ens parla del present i 
del futur deis "Quadems Literaris" que ell dirigeix», LH, 16-IX-1934. 
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lita-atura que fins ara només havia tingut expressió en col-leccions de llengua 
castellana, ens ha parnés de reconquistar per a la nostra llengua i per a la nostra 
cultura lectors que cercaven llur nodriment espiritual en aquelles publicacions, les 
úniques assequibles a les seves disponibilitats. I, a més, hem contribuTt a diwlgar i a 
popularitzar obres i autors universals, no sempre prou en contacte amb les grans 
masses de lectors/^" 

En el mateix interviú. Janes i Olivé explicitava també la política editorial 

respecte deis autors del país: «Tots els escriptors catalans que compten han coMaborat o 

col-laboraran ben aviat, amb obres origináis o amb traduccions, a la nostra col-lecció. 

No tenim absolutament cap esperit de capelleta. L'únic límit que posem és el de la valúa 

artística de les obres a publicar».̂ '" A banda d'aquest plantejament essencial, que 

justificaría per si matefac la inclusió de les obres de les narradores deis anys trenta, és 

ínteressant, des de la perspectiva de l'ínterés central en el públic, que ais Quadems 

Literaris s'editessin totes les seves obres en prosa a partir d'aquell moment, comen^ant 

per Elisenda al novembre i amb l'única excepció d'Aurora Bertrana —de la qual, no 

obstant aixó, havienanunciat 18.000 quilómetres de món l'estiu anterior.̂ ^ 

Vemet, sens dubte una escriptora que comptava (si no la que comptava més 

després d'obtenir el guardó de novel-la), hi havía de donar, significativament, «la 

primera cosa que publicara d'en^á del Prenü».̂ ^^ Era, albora, el primer llibre d'una 

autora catalana dins de la col-lecció. Darrere d'ella en vindrien d'altres —Elvira 

Augusta Lewi, Rosa Maria Arquimbau, Mercé Rodoreda i Carme Montoriol, 

respectivament amb Els habitants del pis 200, Home i dona, Crim i Diumenge de 

juliol—, pero fins aleshores ni una sola signatura femenina del país no hi havia vist 

™ V., «El primer cap d'any deis "Quadems Literaris". Janes i Olivé ens parla d'aquesta interessantíssima 
obra de divulgado literaria», 30-IV-1935. 

"'Ibíd. • 

El títol apareix, per exemple, en la llista de les trenta-tres obres en preparado que constava en el n. 70 
(La dona deis mem somnis, de Ntossimo Bontempellí, tméM pff Iteniel M. Brusés), on Elisenda ocupava 
el nové lloc, i el llibre de Bertrana, el darrer (la mateixa situació que tenía al final del volum vemetiá, 
després de vint-i-sis títols més). 18.000 quilómetres de món encara s'anunciava en el n. 116, aparegut a 
mitjan 1936 i, per tant, no podia tractar-se á'El Marroc sensual i fanatic, publicat pex Edicions 
Mediterránia amb motiu de la Diada del Llibre d'aquell any. No em consta que l'obra arribes a sortir i, de 
fet, la següent entrega bertraniana, la novel-la Edelweiss, va aparéixer a la col-lecció La Novel-la 
Femenina, de la mateixa editorial (amb qué l'autara es va vincular, dones, estretammt: recordem que era 
la codirectora de la serie). Peí que fa a la resta d'autores, la pauta es va mantenir fins al 1937 (és a dir, que 
els Quadems Literaris en van acoUir totes les obres durant els primers temps de la guerra). El 1938, la 
Institució de les Lletres Catalanes va assumir l'edició d'Aloma per la seva qualitat de Proni Joan 
Crexells; La peixera fou publicada a Edicions Populars Literáries, sota la responsabilitat del Grup 
Sindical d'Escript«-s Catalans (G. S. E. C). 

3. P.-F. [Josep Palau i Fabre], «Els editors parlen... Josep Janes i OUvé, ens assabenta de la tasca a 
realitzar pels "Quadems Lheraris"», LH, 21-X1-1935. 



editat cap íext/^^ Una vegada mes, Maria Teresa Vemet s'enduia la primacia de la 

narrativa catalana produída per dones: igual que havia obert el foc de les noveMes 

d'escriptores auíóctones a Proa el 1928 i que havia estat la primera dona guanyadora del 

Crexells, li corresponia el primer lloc a la serie dirigida per Janes i Olivé. No era 

estrany, prescindint deis atzars relatius a la dísponibilitat mes o menys immediata de 

material escrit, que aixó fos així. A les garanties de qualitat, regularitat i popularitat amb 

qué comptava el seu nom, s'afegien les possibilitats comerciáis de la literatura femenina 

i també, en aquest cas, la curiositat potencial del públic peí nou producte de la 

protagonista d'una polémica recent. El fet que la Biblioteca A Tot Vent, ja consolidada 

després de set anys,cedís les seves "estrelles" femenines a la jove coMecció —igual 

que hi transferia autors masculins— connota una complementarietat i una coMaboració 

que només podien respondre a uns fins culturáis clars, comuns i perfectament inscrits en 

la dinámica específica iniciada a fináis de 1933, encara que els fets d'Octubre 

l'haguessin afectada indefectiblement 

El mateix marc explica la difiísió periodística i l'atenció crítica que van teñir els 

Quadems Líteraris al llarg de la seva historia. Elisenda n'és un bon exemple, perqué va 

comptar amb una recepció immediata. El 27 de novembre, poc després de sortir al 

carrer, el llibre era comentat per Josep Palau i Fabre a La Humanitat. Al mes següent, el 

ressenyaven Rafael Tasis des de Mirador i Doménec Guansé des de La Publicitat. Ara 

bé, aixó va ser tot Els motius d'aquest abast limitat, després de l'acoUida inicial de la 

premsa, cal buscar-los en dos factors d'una índole ben diferent. D'un costat, ja s'ha 

suggerit, el context historie: faltava ben poc per ais comicis generáis, i, a causa de les 

circumstáncies, la política gaudia d'un interés mes prioritari que mai De l'altre, les 

caracterfetiqües especifiques del producte vemetiá: l'obra no implicava cap novetat en 

la trajectória creativa de l'escriptora, a la qual es limitava a donar una continuftat mes 

aviat decebedora després de la significació de Les algues roges. Aquest segon aspecte 

queda perfectament ciar en una valoració crítica que, tot i procedir de veus diverses, va 

coincidir a assenyalar, de manera implícita o explícita, la discreció á'Elisenda, de la 

qual no es van fer, en conseqüéncia, análisis massa detallades. 

D'autores, en realitat, només hí havia aparegut El diner, d'Ada Negri, en traducció d'Alfons Máselas 
(amb el n. 64). Durant l'aifrontament armat, un cop reconduTda í transformada la coMecció en la 
Biblioteca de la Rosa deis Vents, Vemet va tomar.a convertir-se m la primera esaiptora catalana a 
donar-hi un text: Estampes de París (que hi va sortir amb el n. 24). ' ' '̂̂  " 
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Els comentaris es van limitar, en esséncia, a apreciacions molt generals que 

denotaven un cert desapassionament. En els casos de Tasis i Guansé, que havien anat 

seguint pas per pas la trajectória de Vemet, aquesta era una actitud comprensible. 

L'autora feia una reculada temática i genérica que col-loca va Elisenda en una posició si 

mes no estranya en relació amb la seva producció anterior. El problema afegit de la 

sempiterna expectació per les fites que podia assolir una escriptora jove i capacitada no 

hi devia ajudar gens. Es tractava, és cert, d'un llibre perfectament coherent dins del 

sistema creatiu, conceptual i ideológic del microcosmos narratiu vemetiá; no obstant 

abcó, en un sentit que no era el que els redactors de Mirador i de La Publicitat haurien, 

probablement, volgut. El fet que, per bé que amb matisos diferenciáis, hi coincidís la 

visió del jove col-laborador de La Humanitat, el qual parlava per primera vegada de 

l'autora —a qui a mes es trobava vinculat mitjan^ant la revista Rosa deis Vents, dirigida 

per Janes i Olivé—, confirma unes limitacions que no podien passar-se per alt en 

benefici de les esperances de fiítur; no, almenys, després de la fita de Les algues roges. 

Palau i Fabre va destacar Fencertat dibuix de la protagonista, el contrast de 

temperaments entre aquesta i Ignasi — f̂iuit d'«una gran sagacitat d'observació»— i la 

dignitat —«de Uenguatge, dignitat d'expressió»— del text, alhora que indicava que 

aquest darrer component semblava ser el propósit exclusiu de María Teresa Vemet: 

«Sembla que hagi volgut tractar amb dignitat moltes d'aquelles coses que tan han estat 

usades en la literatura pedant. Simplement aixó».̂ '̂ Per al columnista del diari de 

Conpanys, l'obra presentava una «ambició no molt alta», ja que la senzillesa de les 

anécdotes i la seva manca de derivacions es limitaven a mostrar que, «quan aqüestes 

coses han aconseguit una boga tan gran en la literatura dolenta, alguna cosa de molt 

humana i veritable ha d'haver-hi en el seu fons». Segons ell, solament el fet 

d'«aconseguir reeixir en un terreny que tants paranys comporta, valdria un elogi». 

L'ús del verb en condicional, pero, mtrodúia la consideració deis problemes 

d'Elisenda, ja que tot seguit Palau denunciava «petites relliscades» com la Mta de vigor 

en el tractament puntual d'alguns moments de la trama, «escrita de cap a cap amb una 

sensibilitat molt femenina» encara que el carácter principal fos «poc femení». La causa 

d'aquestes falles es locaützava, dins de l'argumentació, en el mateix terreny llenegadís 

en qué Fautora s'endinsava, i que no era un altre, tot i que en cap moment no 

^" J. Palau-Fabre, «Elisenda», LH, 27-X1-1935; mentre no s'indiqui el contrari, en procedeixen totes les 
citacions següents. 
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s'explicités, que la temática sentimental. La qualificació de «pedant», en aquest sentit, 

podria resultar enganyosa de la mena de literatura a qué es referia el crític: cal entendre 

l'adjectiu en el context de signifícació que aporta l'esment de la «literatura dolenta», és 

a dir, de la noveMa rosa. De quin altre genere es podria tractar? Justament, el llibre de 

Vemet girava al voltant d'uns temes —l'amor i la matemitat— que, sense ser patrimoni 

exclusiu d'aquesta modalitat, es materialitzaven narrativament, peí que fa a la ideología 

de fons, d'una manera for̂ a paraMela. 

La distancia entre la producció vemetiana i la literatura sentimental, en Elisenda, 

radicava en la forma extema, no pas en el fons. L'estil, el llenguatge, la presencia de 

motius i d'elements de la tradició literaria, els referents culturáis i la seva fiíncíó 

simbólica en els relats marcaven la diferencia. La combínació d'aquests ingredients, 

pero, no presidia una constmcció óptima a causa de l'excés técnic i de la ideología 

subjacent. Akó és precisament el que van assenyalar Rafael Tasis i Doménec Guansé, 

cadascun a la seva manera, en retreure a l'escriptora el predomini de Tartifíciosítat en 

detriment de la humanitat. 

Tasis, com havia fet Palau, apreciava amb preferencia la qualitat d'expressió en 

imes narracions on «Maria Teresa Vemet ha fet verítables prodigis d'estil i ha escrit 

pagines d'una prosa admirable».̂ '* Guansé en comen9ava la ressenya amb un elogi 

equivalent: 

La prosa nítida, musical i matisada de Maria Teresa Vemet s'afína com mai ai 
aquest quadon format pa* tres contes oiUa^ats peí nom de la protagonista. Sobretot 
en evocar els pasonatges i els ambisits troba expressions molt suggestives. En 
aquest aspecte, el tercer deis contes —on és evocada la plana del Camp de 
Tarragona, vista des d'un cim— és d'un efecte mágic. La natura hi és domtada, 
acaronada una mica a la manera antirural, esteticista, de La mmtanya d'Ametistes, 
de l'inoblidable Gua-au de Liost; pero amb un llenguatge que no té res de torturat, 
de difícil, que és fluoit i natural tot i el seu dring poétic.*" 

La valoració de l'estil vemetiá anava acompanyada, en els dos casos, d'una 

consideració significativa en relació amb un defecte directament relacionat amb aquesta 

virtut: la preponderancia de l'efecte estétic sobre la profimditat en el tractament deis 

temes i del contingut. Tasis, així, advertía el perñl a evitar que representava «una mena 

d'artifíciositat en els seus personatges, un decorativisme excessiu en llurs gestos i en 

llurs sentiments, que és en perjudici de llur valor d'humanitat, i que si bé permet a 

^̂ •̂  R T. M. [Rafael Tasis i Marca], «Elisenda», M, n. 355 [356] (5-XII-1935), 6; consta, per error, el 
número de l'exemplar anterior. 
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r artista d'escriure parágrafs d'una sensibilitat i una poesia ben agradables, no dona lloc 

que la novel-lista interessi amb la forga vivent de la seva invenció»/'* Per aixó el crític 

destacava el personatge de Biela (el mes modem, el mes "urbá") per damunt deis dos 

protagonistes. En ciar contrast amb el cerebralisme i amb la fredor d'Elisenda, d'una 

banda, i amb I'«encegament inoperant» d'Ignasi, de l'altra, la frivolitat i la sensualitat 

del carácter secundari permetien «d'endevinar en ella molta mes qualitat i intensitat que 

en els personatges principáis de la narració».^'' 

Encara que li sembles parcialment neutralitzat mitjangant el desenlia? de les 

histories (el qual definía com un «cástig merescut»), aixó era exactament el que Guansé 

anomenava 1'«ambiciosa deshumanització» deis carácters.'*° Segons el tarragoní, 

aquesta deshumanització representava una pérdua per a l'autora que a Les algues roges 

havia estat capag de plantejar un tema viu i apassionant. De manera significativa 

(sobretot tenint en compte el que s'ha dit a propósit deis models de La peixera i del que 

podien implicar), el retret de «deshumanització» va afectar també, en un sentit similar i 

en un de diferent respectivament, les dues entregues narratives femenines que van veure 

la llum abans de l'algament feixista, aparegudes igualment ais Quadems Literaris: Els 

habitants del pis 200 i Home i dorm. 

Ramón Esquerra va parlar de l'obra de Lewi juntament amb Desordre, de 

Ramón Xuriguera, en un article on tomava a desplegar, com quinze dies abans (en 

aquell text escrit a propósit del context literari en qué havia aparegut Vals), una visió 

molt crítica de la literatura catalana, i en especial del genere novel-lístic: 

Per llegir alguns deis Ilibres que es publiquen en cátala hom sent d'una manera 
clara la sensació d'enfrontar-se amb gent que está perdent el temps. La bona fe, 
l'entusiasme, la confian9a en un mateix no ho son tot, no constituebcen les garanties 
d'una qualitat literaria. Davant deis llibres en els quals l'autor sembla voler cobrir 
amb el seu aitusiasme la manca de valors auténtics, el problema de la sinc»itet es 
planteja agudissimament Es fe ben difícil d'aconsellar a llurs autors que es dediquin 
a la política o ais negocis, ocupacions en les quals potser reeixirim, o abnaiys que 
s'editessin els llibres per al seu ús particular. La seva vanitat d'autor quedaría 
satisfeta i nosaltres ens estalviaríem d'haver de donar-los un disgust 

La causa de la manca de qualitat de molts deis nostres llibres cal cercar-la mes 
que en alto ojsa aitma excessiva precipitació per part deis aspirants a autors. Fsr 
versos, escriure contes, construir novel-les son coses relativament fácils. Amb barra i 

Doménec Guansé, <iElisenda de M.T. Vemet», LP, 22-XII-1935. 

R. T. M. [Rafael Tasis i Marca], art. cit; observen l'ús del verb iníeressar, que remet novament a la 
qüestió del públic. 

"'Ibid 

Doménec Guansé, art. cit 
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un cert convencímení d'ésser m geni potencial n'hi ha prou. Perd fer bé tot alld 
requereix no sois l'entusiasme i altres ingredlents, sino un domini de la técnica 
especial, fruit d'un estudi minuciós i pacient deis mesíres m cada goiere, } un 
afinamoit continuat de la prosa o del vers que serveixen de mitjá expressi». 

A casa nostra la poesia és infiniíamcnt superior a la noveMa, segurament perqué 
els nostres lírics s'han preocupat deis problemes d'ofici i de polir el Ilenguatge. 
Certament hi ha excepcions, perd, en gmeral, els nostres novel-listes han tirat molt 
al te. Han oregut que, com no tmirní una noveMa escaient, tothom tenia dret a 
«criure noveMes, sense preocupM--se gota de fer faprenaitatge que hauria $eívit, si 
més no, per a eliminar molía gent que no servien per a novel-listes. Els resultats 
d'aquelles temptatives gratuitos tots els coneixem. Molts deis novel-listes de casa 
nostra son quelcom semblant ais pintors de diumenge. Fan els seus llibres a estones 
perdudes sense preocupar-se m a ^ de Testil ni del muníatge. Els imprimeixen i 
endavant.**' 

Sobre aquest teló de tom. Esquerra valorava negativament els dos llibres com 

les dues cares d'una inateixa moneda. Si peí que fa a Desordre, i a desgrtó d'apreciar les 

dots narratives de Xuriguera, criticaTO el desaprofitament d'un gran tema narratiu per la 

pérdua de foi^a i la desbumanització en qué el tractament derivava (a parer seu, per ía 

voluntat de psicologisme minucíós, l'estil, la diversificació de la trama i la falta de vida 

deis personatges), sobre Els habitants del pis 200 escrivia que «la humanitat és absent 

totalment. Ens movem en urna atmosfera literaria —en el sentit pejoratiu del mot— 

voltats d'uns personatges absurds, falsos de cap a peus». Les conclusions del crític eren 

rantítesi de la benevolencia: 

Cada un deis coníes pretal teñir una filosofía, exposar unes idees própies de 
l'autora Hi ha un desig de donar un cert to poétic a <»da un d'ells. Resultat: una 
gran afectado en el fons i en la forma que fe que sois es sal vi algún deis coníes del 
recull, m el tana permet un desliigament total deis valors humans, elimináis 
totalment en els «míes del recull. La feixuguesa del fons rqpercuteix en la íarvasu La 
pr<B3ésdura,traB{^<fe,inmcadadenatisratltet. . 

Els argumenta de l'altre ressenyador del volum, Jaume Terrades, 

s'inscrivien en un altre ordre de concepcions i consideracions, pero reclamaven també 

més humanitat en la constmccíó deis carácters. Terrades trobava a faltar més valentía en 

la penetració psicológica deis relats; animava l'escriptora a avanzar en la vía que li veía 

obrír, des de la comprensió de les seves prevencions a debcar-s'hi anar, i expressava un 

desig signíficatiu de la mena de productes narratius que defensava: 

En la seva Iluita contra les coses vulgars, l'empremía rebel del seu ilenguatge, 
moltes vegades cisellat amb marhre, s'aparta de les seves própies creacions perqué 
se sent aírela pels pmmiatges créate pw ella. Pa-sonatg» que si bé es mouen dmtneí 
un món simbólic, per aqueste sola condició, no son vulgars; teñen un moviment que 

Ramón Esquerra, «NairadcH-s», LVC, 22-V-1936; la segflait dtació hi pertmy iguatoient. 
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els fá possible modelar-los, i és que son himans, perd pareu compte, amiga Lewi™ 
Cal posseir-los amb sang i cam i la ruta empresa no ha d'espantar-vos. 

[...] Hi ha un camí, un sol camí: la revolta de la nostra sensibilitat davant del que 
sigui i del que calgui. Voldríem que Lewi fos en el camp femení el que Arbó ha estat 
a l'altra banda: hi ha una moral i unes normes i contra d'elles el nostre impuls 
d'homes joves. No hi ha antítesi que ens faci por, ans el contrari, les acceptem 
perqué elles son la doble experiencia de la nostra sensibilitat. Aquest és el camí que 
ha emprés Elvira A. Lewi, pero només a bocins. I cal que sigui total. Aquest és el 
camí que no cal torco* perqué de fer-ho podría esdevenir l'escriptOTa d'un sector gris 
i maniátic que en totes les époques ha fet mes mal que la filoxera.'^ 

L'excés de "literatura", per contra, no fou la clau de les reprovacions relatives al 

mateix problema amb relació al llibre d'Arquimbau. Assenyaiat per Doménec Guansé 

en termes d'una superficialitat conscient, ben moderna, el greuge es concretava en no 

haver portal l'opció fins a les seves darreres conseqüéncies; és a dir, en la crítica d'ima 

materialització literaria que es quedava a mig camí entre el psicoíogisme i la caricatura, 

dues possibilitats creatives prou licites i contemporánies entre les quals l'escriptora, 

com ja K havia passat el 1934, tampoc ara no s'acabava de decidir, cosa que limitava 

l'óptima resolució de i'obra.*̂ ^ 

El títol, malgrat tot, es presentava des de la col-lecció de Janes i Olivé amb una 

singularitat única. Per bé que en un moviment clarament deutor de la retórica habitual, 

el text introductori a la figura de l'autora que obre el volum apuntava vers aquell mérit 

general de la seva narrativa que Jordana havia indicat amb relació a Historia d'una noia 

i vint bragalets. Després d'esmentar la visió crítica que la mateixa Arquimbau tenia 

sobre l'estil literari que la caracteritzava, es pot llegir aquesta valoració: 

Davant d'una confessió tan espontánia, tan poc amable envers ella mateixa, ens 
cal assenyalar que, a d e s ^ t d'aquests defectes que ella consigna i que no son, de 
bon tros, ten acusats com suposa, la seva obra té un altíssim interés, sobre tot 
documental, que la fa una novel-lista molt apreciable, sobre tot en el genere de 
novel-la que ella cultiva i que a Catalunya ningú no ha sabut ni ha pogut tractat. 

Jaume Terrades, «Contistes catetos. Elvira A. Lewi», LH, I9-VI1-1936. 

Els mots exactes de Guansé erm aquests: «A mi em sembla que, a d e s ^ de tota aqueste parack de 
cinisme, M ha, en la majoria d'aquestes noi^es que Maria Rcm Arquimbau es complau a evocar, mes 
tendresa, mes sensibilitat, del que elles matekís s'imaginen. aixó ens hauria ^ a d a t que en alguns 
moments fautor hagués esdevingut mes pmefrant; que llurs confessions, a desgrat de la banalitat aparent, 
haguessin pres un aire mes greu, mes cálid; que entre llur pintcM-esca xerrameca ens hagués fet sentir el 
gust d'una llágrima sincera o el crit d'un cor que pren consciéncia de l'hcsror de la seva propia buidor, de 
la seva propia banalitat. Pero si no és així, si aquests personatges son realment com Rosa Maria 
Arquimteu els pinta, si no son mes que sedes, i maquillatge, i serradures, aleshores caldria haver-ne 
accentuat mes les línies carlcataresques, haver fet sentir mes fort el fiíet de la sátira, perqué la seva baixa 
infrahumanitat en fos marcada. No hi ha, per a una artista que vulgui superar l'extema banalitat 
fotográfica, altre dilema» (Doménec Guansé, «Entre noies i nois del nostre temps», LR, 6-VH-1936). 
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eoora, amb f acuttaí <J*observaaó que eÜa ho % ni amb m esíll to desimbolt —de 
vegades tan delidosament desvergonyit-— com el seo.̂ *^ 

Tothom semblava estar d'acord en aquest sentit, A propdsít de la forma epistolar 

de la primera de íes dues narracions que integraven Home i don% Josep Palau i Fabre va 

constatar explícitament que «el que de mes important i de mes origínai teñen aqüestes 

caries, és la frescor, l'enginy... Segurament a causa d'haver estat escriíes sense pens» 

en fer literatura, o allunyant-se'n el máxun possible C-..]».'*^ El crític, de fet, tancava el 

comentari remetent al model ftancés corresponent i recomanant a l^autora que ampies 

la seva cultura, la seva formació com a intel-lectual, per assolir el nivel! deis principáis 

autors del subgénero: 

Aquesta o k a de l o a M * .Arquimbau, t i e! valor d'tm d*aqueste -feUetMis 
íníranscend«its, pero sucosos, que tan raj boga están m els diaris franceses i aitre el 
públic d'aquell país. Ftilleícsis, pero, que son llegits per te gent entesa i que "sap 
llegir", perqué posseeíxen la virtat de descongestionar i fer passar i^adablement 
l'iratona. Bona parí del seu valor cal c«car-Io en la manea com son ^ r i t s . Haurá 
que demosírar.que si bé hom no ^ prqsosa fer res fransc^deníal — i ^ o é ao tot ha 
d'ésser-hQ~- fautor o faatwa posseeix «na vasta c a t e ^ no stAs íitaé'ia. AJxó és 
el que s'observa en aquells racriptors francesa supericials. Es pot escriure 
literatura lleugera per a persona assabentades, perd cal ésser assateitat. Aqueste és 
la lli(pó que d'aixó en podriem freure. 

F& tant creiem que si Rosa M." Arquimbau, vol, seguint el mateix camí emprés, 
accaseguir una maduresa o m assaonament de la seva obra, li cal im tretoll p e ^ a l 
kñms, Aixó, naturalment pw caa ip le^ ú bm in^ínt; que W 

Així, entre la concessió del Premi Joan Crexells de 1934 i la insiatécció militar 
, , . , i r . . 

que va significar l'imci de la guerra, les dues novel-les i els tres recuUs' de relats que van 

publica- les narradores catalanes deis anys trenta van ser objecte, re^ecívament, de dea 

í sel ressenyes. La proporció inversa de Fatenció critica indica el mantem'ment de la 

importancia de la novel-lística, cosa qtie, tanmateix, no difbmma i'evidénciá de la 

disminució en la producció i en ei vototii receptiu; en conjunt, a mes, oí factor sexual 

quedava considerablement'diluí.. La..diferencia "amb el,periode precedent resulta 

palpable i iWumína, novament, la dinámica general: la babeada productiva i el cánvi 

. d'estratégies coí-tectives provocats per la .nova situació pofitíca i cultaraU' ' ' í ; • 

Amb reíeréncia a la noveHa modenrn d'autora, ias" sigues roges i f obténci^' del 

Premi Joan Crexells havien marcat el climax del procés obert amb Müria Dülórs, per la 

'mateixa Maria Teresa Vemet, e! 1926'. Malgrat íes "óptimes-valoracions''','! '|*^encié 

«Rosa M.' Árqilmbaí»». A: Home I dom, de Rosi M.* Ar<pimbaii (B»celona [s. .1936), 6. 

I Palau Fabre, «Home i dona de Rosa M.* Arquimbau. Quadeitís Litís-aris. Volúm 116. Barcelona», 
ilír,S-VII-1936. PerálfiagnerítreiTOdulacmLtinuació, v, í¿tó , ^ 
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dedicada a totes les narradores, fins el 1936 cap no es va equiparar al nom de «la mes 

prolífica i "sobresortint personalitat literaria femenina de la preguerra"»/** Elisenda 

conté una presentació que, mes enllá deis problemes del llibre concret, i prescindint de 

les apreciacions fiuit de la retórica propagandística i deis tópics femenins, proporciona 

les dades essencials sobre l'escriptora i que deixava perfectament clara la válua de la 

seva figura i de la seva obra ja el 1935: 

María Teresa Vemet va néixer a Barcelona l'any 1907. L'any 1926 publica dins 
la coMecció popular "La NoveMa d'Ara" la seva primera novel-leta "Maria Dolors". 
L'any següent, i amb un próleg de J. Parran i Mayoral, la primera novel-la llarga, 
"Amor silenciosa", on encara el lirisme ofegava la novel-la própiament dita. El 28 
Puig i Foreter l'acoUí a Proa on publica "Eulalia", i on han anat sortint totes les 
obres successives: "El camí représ", "El perill", "Presó oberta", "Final i preludi" i 
"Les algues roges". A "La Revista" té dos volums de versos: "Poemes I" i "Poemes 
11". A mes ha traduít de l'anglés "Noctum" de Swinnerton i "Dues o Tres Grácies" 
de A. Huxley. 

L'obra novel-lística de Maria Teresa Vemet és una de les mes estimables que 
darrerament ha produ'ít la nostra literatura. Així ho han apreciat, unánimement, la 
crítica i el públic; els seus Ilibres compten amb una massa de lectors que pocs autors 
solen aconseguir. Una de les seves noveMes — "̂Les algues roges", que va ésser 
premiada amb el Premi Crexells 1934— és un deis darrers grans éxits del llibre 
cátala. 

Maria Teresa Vemet posseeix un do d'intuTció verament excepcional; els seus 
personatges son d'una humanitat absoluta, trafats mestrívolament. 1 al seu 
coneixement profund de l'ánima humana cal afegir-hi la gran qualitat del seu estil; 
M. T. Vemtí ha «crit págmes de prosa verament antológiques. Tant com un 
novel-lista de talent, María Teresa Vemet mereix ésser assenyalada com un deis 
nostres e^erits mes seisibles i mes delícats.̂ *^ 

Aquell any, la corba significada per la producció de les novel-listes de la 

República i per la seva acollida critica, fins aleshores ascendent, va iniciar una 

davallada que la historia havia de convertir en irreversible. El fenomen, en la seva 

dualitat, és Indestriable de les circumstáncies que, amb un ciar preludi en els fets 

d'Octubre, van desembocar en el conflicte bél-lic, el qual va determinar la 

reorganització i les urgéncies del sistema literariocultural. No obstant aixó, fou 

precisament en aquest mare que la novel-la femenina de preguerra va donar el seu fruit 

mes madur: Aloma, de Mercé Rodoreda, publicada l'any anterior a la desfeta de 19391 

exemple singular d'una continuílat que il-lustra, en certa manera i una vegada mes, el 

carácter exponencial de les obres de les escriptores. Aquest títol, entre moltes altres 

coses, s'erigebí en una mena de cant del cigne de la narrativa d'autora deis anys trenta; 

va ser, com és sabut, una de les darreres fites de tot el procés que l'havia feta possible. 

Real 1998a: 100; la citació interna és de Muriá 1988:46. 

«Maria Taesa Vemet». A: Elisenda, de Maria Teresa Vemet {Barcelona [s. 1.J 1935), 4. 
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Per completar l'estudi de la primera en el context del segon, dones, convé aturar-se en la 

personalitat i en la trajectória que s'havien déselos en el text l'abril de 1936. 
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