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3.2.3. Un dia déla vida d'un home'. a favor de la vida i de la literatura, l'humor 

En dotze capítols numeráis amb xifres romanes, aquesta tercera noveMa 

rodorediana relata les cómiques peripécies de Ramón Rampell, un barceloní vulgar d'una 

cinquantena d'anys, al llarg del jom en qué ha de cometre adulteri amb la jove esposa 

d'un amic.̂ '* Obligat per la seva dona a prendre una purga en llevar-se, 1'aventura deriva 

en un fracás estrépitos després d'un seguit d'episodis hilarants. 

Si Del que hom no pot fugir s'havia ateurat en la tradició narrativa modernista 

per reformular-la des deis parametres de la noveMa psicológica. Un dia de la vida d'un 

home es va mscriure en el genere mitjannant la parodia deis mecanismes i de les 

variacions mes modemes que el caracteritzaven, L'obra entroncava, en aquest sentit, 

amb el corrent desmitificador representat coetániament peí Gmp de Sabadell, el qual 

tenia dos deis seus precedents i referents clau en Josep Camer i C. A, Jordana. La 

inspiraiió en Hi ha homes que ploren perqué el sol es pon (1933), de Francesc Trabal, i 

el tractament narratiu de components diversos configuren, peí que fe al producte concret 

i a la seva efectivitat objectiva, ima ñcció que enllafava amb les dues noveMes 

rodoredianes anteriors peró que, al mateix temps, presentava una nova fiwitura dms de la 

producció de Fescriptora; en part, peí que tenia de resposta literaria a algunes de les 

preocupacions principáis de la cultura catalana del període, les quals Mercé Rodoreda, 

des de Clarisme, havia demostrat compartir. 

El títol de Fobra recull Facotació temporal que la vincula a les noveMes d'una 

jomada que s'estaven publicant a Europa en aquells moments, algunes de les quals es 

van traduir al cátala i van suscitar reflexions concretes sobre el genere en el mare global 

del debat que Fafectava. A mitjan 1932, per exemple, Guillem Díaz-Plaja havia 

subratllat, a propósit d'una lectura recent, el contrast entre la velocitat com a signe 

evident deis temps modems (i la forga que havia pres en mig segle, de bracet de la passió 

esportiva i de l'obsessió peí récord) i la tendencia simultánia a l'alentiment en la noveHa. 

En la seva expücació del fenomen, Farticulista exposava la inchnació d'un nombre 

considerable d'autors a concentrar la narració en un dia: 

™ La narrado es desplega, concretament, entre les deu del matí ¡una hora indeterminada del vespre 
d'un dia d'hivem deis primers mesos de 1934. S'hi inclouen, tamnateix, els precedents llunyans i 
immediats del personatge: es resumeix la seva existencia i s'explíca amb detall el procés que, miciat la 
tardor anterior, ha de cuüninar amb la relació sexual, a les sis de la tarda, en vm motel de la ciutat. 

833 



[..,] Segurament el freudisme té xma gran part en aquesta tendencia: hi ha una 
delectado molt viva en l'analisi lent, torturaí, morbos, del propi jo. (I im culpable 
inicial ben sabut: Proust). 

Es damunt d'aquestes evidencies que Ortega y Gasset pot parlar de la novela, 
género moroso. De la noveMa com a instrument de retardació de les emocions; de 
paladdg. 

Ara, llegint Nocium, la noveMa de Frank Svramerton publicada recentment per 
Proa, constatava aqüestes notes. I una altra: la tendencia d'alguns noveMistes nous 
a fer que el cercle de l'acció no passi de les vint-i-quatre hores. 

Efectivament, Nocium és dividit en tres parts: el vespre, la nit, el matí —com 
alguns poemes romántics, una mica a la manera de pxirgatori, infem i cel—, pero 
constituint tot ple^t el cicle d'una jomada. 

Hom pensarla, instintivament, en aquella unitat de temps que, d'una manera 
análoga, imposaven ais dramaturgs els retórics del segle xviu. Es tracta, pero, 
d'ima cosa completament diversa, i imposada per xma tradició que no té res a veure 
amb aqüestes noveMes. 

Perqué és possible citar mes exemples. Justament al catáleg de Proa n'hi ha dos 
mes: un, amb el títol b«i gráfic de Vint-i-quatre hores de la vida d'una dona, obra 
colpidora de Stefen Zweig, L'altra, és una noveMa que té molt de laberfntic, de 
torbador: Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, magistrahnent tradulda per C. A. 
Jordana. 

Mes exemples? A l'atzar, a mes a mes del femós récord de Joyce: Ulysses, prop 
de mil pagines per a una jomada d'home. Les lauriers sont coupés de Dujardin. A 
casa nostra, ens caldria citar la Oceanografía del tedi,tAat publicat ais Quadems 
í/'a/ío/í de la Mancomunitat de Catalunya per Eugeni d'Ors.^^ 

A part de la referencia a Freud i a la importancia de Proust per al tractament del 

temps en la novel-la psicológica, peí que fe al text rodorediá son interessants la relació 

que Díaz-Plaja establia entre la partido de Nocturrt i la divisió d'una part de la poesia 

romántica en purgatori, infem i cel, d'una banda, i l'anotació d'obres concretes, 

específicament la de Zv̂ êig, de l'altra. Perqué Un dia de la vida d'un home &s va 

constituir en una mena de variant de Vint-i-quatre hores de la vida d'una dona, com 

algunes ressenyes van assenyalar;̂ *° i jugava amb els tres espais de la metafísica 

'"̂  Guillem Díaz-Plaja, «NoveMes d'una jomada», MI, n. 178 (30-VI-1932), 6; les cursives son 
origináis. Encara que provmgui d'un orsiá com el coMaboradffl- de Mirador, la remissió a Pautor de IM 
Ben Plantada és significativa, perqué, malgrat la seva defenestració i la "maledicdó" consegüent, havia 
estat ima de les figures fonamentals del procés cultural cátala; afacó justificaría, entre altres coses, els 
ressons que l'obra rodcwediana desperta en aquest sentit Mes que en tmnes d'influéncia directa, pero, 
potser cal pensar-hí, com em va suggerir Jordi Castellanos, m qimlitat d'un deis agents configuradors 
d'una tradició, d'un estil, d'una manera de fer i d'esaiure que, després de la liquidado del noucentisme, 
no van debcar de ser operatius; no, ahnenys, en la mesura que contribuien a dotar les noves plomes de 
l'instrumental necessari per afrontar la professió literaria de la manera que la concebien (v. 111.3.1.2). 
Sense que es puguin admetre qualificadons confiísíonáries com "neonoucentisme", és evident que, 
superat el rebuig de mitjan anys vint (lógic en el seu context), la década deis trenta y& recoUir l'heréncia 
del movimait; Rodoreda n'és un bon exemple, í abcí s'han d'entendre les "connexions" orsíanes 
consignades (v. IlL notes 56,64,83 i 171). 

V., per exemple, «Les Lletres. Llegint... Un dia de la vida d'un home», LH, 30-V1-1935. 
Contráriament al cas de Del que hom no pot fiigir, Festractura de l'explicadó fe que hagi optat per 
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judeocristiana, des de la intertextualitat i des de la transposició a un altre ordre de 

realitat, per articular una parodia del subgénere novel-lístic i de les derivacions vitáis i 

pseudoliteráries del romanticisme.̂ '̂ Tot plegat, en una obra que volia ser, albora, 

entretinguda, divertida i grata al públic, per al qual l'autora estava reclamant novel-Íes de 

totes menes a fi que es llegís en cátala. En la seva práctica narrativa, d'aquesta manera, 

Rodoreda va agermanar la tradició anterior amb les tendéncies novel-lístiques mes 

actuáis, en un esfor9 creatiu que evidenciava ima clara voluntat de sumar-se ais nous 

corrents, una consciéncia i un sentit determinats de la seva responsabUitat com a 

escriptora i uns objectius literaris i culturáis concrets des d'una perspectiva tant personal 

com col-lectiva.̂ *^ 

L'existéncia del referent literari austriac reverteix, amb relació a Un dia de la 

vida d'un home, en una fimció humorística innegable per dos motius: en primer lloc, el 

rerefi)ns de contrast parcial que aporta respecte del protagonisme i del desenvolupament 

argumental; en segon lloc, la vinculado a la novel-la psicológica grácies a la connexió i, 

per tant, la remissió directa al model afectat per la distorsió. L'estatisme coincident 

generat per la manca de verb en els dos títols, contrapuntejat amb el significat diacrónic 

que n'itnpliquen tots els substantius paral-lels {dia, vida i home I hores, vida, dona) — 

també denotatius d'una abstracció i d'una concreció simultánies—, manifesta una 

preeminencia del temps en la narració i una importancia de la figura humana que 

projecten el llibre de Rodoreda cap ais espais característics del genere mitjaníant 

l'emmirallament en l'obra de Zweig. Es produeix una matebca focalització en un lapse 

cronológic, específic pero indeterminat (un dia / vint-i-quatre hores), dins d'un període 

ten^oral ampli (una vida) que, en canvi, es concreta i perd el carácter genéric 

comentar la recepció de la novel-la després de l'análisi textual (i amb mes deteniment, per la seva 
relleváncia), amb la sola excepció d'algunes referéncies puntuáis prévies a causa de la seva utilitat per a 
la lectura de la narració. Respecte de Tactualitat de Stefen Zweig a Catalunya, resseguible des de 1928 
(v. Alfons Maseras, «Stefan Zweig», LVC, 18-VI-1930 [matí], entre altres), cal recordar que va prendre 
im impuls específic amb la traducció de Vint-i-quatre hores de la vida d'una dona el 1929; per al resum 
del relat, V. II.2.2.2.2.1, nota 131. 

A diferencia del primer aspecte, del qual es parla tot seguit, el segon será représ en un moment 
posterior per raons de lógica argumentativa. 

A causa de l'extensió de I'aproximació que seguebc, he preferit avangar els aspectes fonamentals que 
sustenten la meva interpretació de la noveMa en el context pertinent. Aquests aspectes, per tant, 
constitueken els punts de referencia on s'han de situar les consideracions que es proporcionaran d'ara 
en endavant, com a conclusions a qué les evidencies textuals m'han conduYt i que permeten anar-ne 
seguint el desglossament. 
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d'exísténcia huimna mitjan9ant el sintagma preposicional que l'acompanya, grácies a 

l'article definit i al complement del nom (de la vida d'un home I de la vida d'una dona). 

L'afinitat que suggereix el títol de l'obra rodorediana no va, pero, mes enllá; no 

l'acompanya una parodia narrativa própiament dita. Cap de les altres obres literáries amb 

presencia textual en Un dia de la vida d'un home, de fet, no n'és l'hipotext: la 

intertextualitat, encara que amb una missió paródica paralélela a la que la justificava en 

Sóc una dona honrada?, hi té uns altres usos i mecanismes executius. Doménec Guansé, 

en recensiomr la noveMa de 1934, va establir unes semblances de títol i de contingut 

entre l'obra de Rodoreda i la de Zweig que el conduien a insinuar-ho; d'una manera, 

pero, ambigua, que no permet conq)rendre si, a parer seu, Vint-i-quatre hores de la vida 

d'una dona era (o no) l'hipotext del producte rodorediá: 

És a base d'una anécdota picaresca, d'un gust una mica dubtós, que Mercé 
Rodoreda ha escrit la seva noveMa. Un home gris, apagat, casat amb una dona poc 
agradable, és a punt, a cinquanta anys, de teñir la seva primera aventura galant. La 
seva muller, pero, el fa frac^ssar adminisírant-li de bon matí una purga. Aquesta 
anécdota servebc a l'autor per fer-nos viure el seu protagonista en les seves hores de 
máxima tensió i de máxima depressió, durant uo dia. L'obra és així no sois peí 
títol, ans peí contingut, una mena de parodia d'aquelles íamoses Vint-i-quatre 
hores de lavida d'una dona, ú'StQÍmZ^úg}^^ 

El referent resulta, en qualsevol cas, inqüestionable.^" La coincidencia sintáctica i 

significativa entre els encapgalaments deis dos llibres i la concomitancia temática general 

(una relació amorosa socialment inacceptada), no obstant aixó, presenten concrecions 

fináis massa diverses i divergéncies constructives massa considerables per establir que la 

noveMa de Rodoreda és la parodia directa de Vint-i-quatre hores de la vida d'una dona. 

En conseqüéncia, sembla preferible no entendre l'asseveració de Guansé, a causa de la 

perspicacia habitual del crític, en aquest sentit. Sobretot perqué l'autor devia estar al 

Doménec Guansé, «Un dia de la vida d'un home per Mercé Rodoreda», LP, lO-IV-1935; l'expressió 
«una mena de parodia» podia indicar tant l'afirmació de la parodia própiament dita (en una tipología 
concreta) com ía detecció d'una operació que s'hi acostava pero que no ho arribava a ser. Per al 
comentari de Pafirmació sobre el «gust una mica dubtós» de I'anécdota, v. III.3.2.4. 

Rodoreda va. confirmar-ho i n^ar-ho, simultániament, molts anys mes terd: «aquella noveMa meva 
que tinc arraconada i que es titula Un dia de la vida d'un home, porta el títol tret d'una d'en Zweig, Un 
dia a la vida d'una dona, pero no hi té res a veure perqué, en aquella época, jo no l'havia vista mai ni 
sabia qué era» (Amau, 011er 1991: 19). Unes declaracíons com aquesta s'han de prendre amb 
presaucions extrems, pa-qué, a part del joc amb una determinada imatge í de les confiísiwis pcssibles 
fiuit del pas del temps, l'autora sempre va mar<^ m o t e distancies ripéete d'un període els productes 
del qual, com s'ha dit, rebutjava. La seva atenció demostrada envers l'actualitat literarioculturai indueix 
a creure, en contra de les seves afírmacions posteriors, que havia llegit la noveMa de l'austríac (mes 
encara, peí fet d'haver estat publicada a Proa). 
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corrent d'una dada rellevant que va sortir a la premsa: la modificació del títol original, 

Vint-i-quatre hores de la vida d'un home}^^ 

La tria definitiva d'L/h dia de la vida d'un home suggereix un intent d'esquivar la 

previsible relació immediata amb l'obra de Zweig i marcar una distancia entre les dues 

noveMes; la substitució de vint-i-quatre hores per un dia, que vol dir exactament el 

mateix, només sembla explicar-se en qualitat de trencament d'una simetria mes que 

evident. La conversió de d'una dona en d'un home, per contra, respon — r̂esponia ja en 

l'opció primigenia— a ima transfi)rmació proíimda i fijnamental, básica en la construcció 

de la narració i vehiculadora parcial de l'element parodie: la diferencia de sexe del 

protagonista. Des del punt de vista literari, i d'acord amb la tradició, el comportament 

amorós mascuU fora del socialment establert, en estar subjecte a una permissibilitat molt 

superior en la cultura occidental i representar, per tant, un cas no excepcional, esdevenia 

molt menys habitualment un tema central per a la creació artística (com a mínim peí que 

fe al nucli de la perspectiva);̂ ** de manera que elegir-lo com a ebc argumental —cosa que 

tenia un precedent immediat, significatívament, en Hi ha homes que ploren perqué el sol 

es pon— impücava una determinada posició davant les convencions del genere.̂ *' 

Aquesta posició és refermada per la mutació de la veu narrativa i, en correlació directa, 

del tractament de l'assumpte: a fi de dotar-lo del distanciament ineludible exigit per la 

comicitat, la tercera persona va prendre el lloc a la primera. El protagonismo accional, 

abd, no recau en qui narra els esdeveniments; l'extraheterodiegesi substituía la 

intrahomodiegesi per possibilitar la parodia. 

Abd s'hi fa referencia a Alpha, «Del que hom no pot fugir, novel-la de Mercé Rodoreda», LH, 25-
XII-1934. La decisió podria haver vingut donada per mfluéncia de Puig i Ferreter (que, com Rodoreda 
va expUcar en entrevistes diverses, li va demanar una novel-la per a la Biblioteca A Tot Vent), el qual 
potser va suggerir el canvi per evitar confiísions amb l'altre llibre de la col-lecció i/o vist que no n'era 
própiament la parodia. No he localitzat fonts documentáis que permetin aclarir la qüestió. 

La infidelitat masculina solia ser tractada, novel-Iísticament, pels seus efectes en una protagonista 
femenma (com passa, per exemple, a Teresa o la vida amorosa d'una dona, de Carme Montoriol; v. 
11.2.2.2.1). 

Val la pena assenyalar, amb relació a aquest aspecte, que malgrat que la novel-la psicológica desclou 
un ventall variat de personatges centráis, en els anys trenta les seves característiques la van decantar 
sovint (abcí ho va assenyalar la crítica i, d'altra banda, es pot constatar) a preferir carácters adolescents i 
en especial femenins; l'edat de Ramón Rampell, dones, podría significar un element mes de transgressió 
paródica de la convenció genérica, sobretot en vista del fet que la següent novel-la psicológica (seriosa) 
de Mercé Rodoreda, Aloma, va optar precisament per una protagonista adolescent. Una explicació mes 
senzilla, que no exclouria les consideracions anteriors, podria trobar-se en la reelaboració del mite de 
Faust, la qual, segons Roser Porta, sustenta la génesi d'í/n dia de la vida d'un home. 
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A pesar de la distancia establerta, el títol rodorediá manté una símüitud sintáctica 

í semántica (en el carácter genéric, i alhora concret, resultant) que fa perviure la 

vinculació amb Vint-i-quatre hores de la vida d'una dona. Tanmateix, sí en l'obra de 

Zweíg l'estructura i la signifícació de l'encap§alament adquíreíxen un pie sentit des de la 

consideració psicológica seriosa, perqué im cas extraordinari com el que s'explica 

il-lustra el poder de les forces instintíves í irracíonals que dominen el comportament 

huma —̂ i que poden alterar-lo radicalment en un espai de i&taps quantitativament 

insignífícant, pero amb dimensions gegantínes en rexperiéncia uidívidual—, el text de 

Rodoreda hi dona tota una altra signifícació en relació directa amb el bínomi caricatúrese 

vulgaritatlexcepcioñalitat que posa en joc: l'acte més fora del corrent de l'existéncia del 

protagonista es convertek en un fet d'una ridiculesa inhumana (i l'ús d'aquest terme no 

és gratuít). Els articles indeterminats del títol, coincidents amb el primer numeral 

cardinal, confereken al sintagma una manca de defíníció temporal í personal significativa 

de l'operacíó interna de la novel-k: es tracta d'«n día, un dk qualsevol, de l'exísténck 

d'í/w home, un home qualsevol, i les dues miotacions efectúen una desespecifícació que k 

narració confirma amb k constmccíó del personatge central des de k mediocritat i k 

grisor més absolutes. Albora, taimiateis, es tracta d'un sol dk de l'exísténck concreta 

d'un sol home, cosa que ek dota d'una rellevánck singular malgrat k seva vulgaritat 

efectiva; k tragédk que el personatge viu, tot i la seva configuracíó paródica, ratifica 

aquesta ídea.̂ ^̂  

El despk^ament del punt de vista tradicional connecta Un dia de la vida d'un 

home amb k paródk de novel-k psicológica que Francesc Trabal havk publicat l'any 

anterior. Mercé Rodoreda va admetre públicament la influencia directa d'aquesta lectura 

per a l'ekboració de k seva obra de 1934: en k nota de presentació sobre l'autora (sobre 

elk mateixa) iaclosa a Crim, afirmava que «el seu tercer llibre fou inspirat en Hi ha 

homes que ploren perqué el sol es pon»?^^ Una lectura conoparada deis dos llibres 

evidenck punts de contacte des del nivell més conceptual fíns ais detalk novel-lístics. 

Caldrá reprendre, en el seu moment, el tema del tractamrait del temps en la novel-la, que ara deixo de 
banda en benefici de l'ordre expositiu. 

[Mercé Rodoreda,] «Mercé Rodoreda». A: Crim (Barcelona: Edicions de la Rosa deis Vents, 1936), 
5; citat a Porta 2002a: 8. Ja s'ha parlat del mecanisme repetit de desdoblament que l'escriptora va posar 
en práctica en relació amb la seva activitat creativa; per a la re<»nsideració del procediment, v. 111,4.1.2. 
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És interessant, en aquest sentit, í'aportació de Roser Porta, la qual argumenta el 

vincle, essencialment, a partir de la reelaboració humorística del mite de Faust.̂ ^ A parer 

de l'estudiosa, el volum de Trabal fou la peculiar contribució de l'escriptor a la 

celebració del centenari de la mort de Goethe, el 1932, al nostre país; en puesta mateixa 

lúiia. Porta llegeix Un dia de la vida d'un home com una parodia mes extremada que la 

del sabadellenc mitjangant Pemmirallament argumental de les escenes de la primera part 

del text germanic (traduides el 1927 per Josep Lleonart), que permet la superposició 

humorfetica de les dues histories: Ramón Ran^eU = Faust; la casadeta = Margarida; 

Pesposa i Padvocat Paus = Mefistófil; l'elbdr de la brubca = la purga; retom a la joventut 

= rápid procés d'envelliment; canvi del propi destí = quimera ímpossible. Tenint en 

compte el deute amb Trabal i el d'aquest amb l'alemany, a criteri de la investigadora Un 

dia de la vida d'un home seria un cas de re-creació literaria en tercer grau, articulat a 

partir de la parodia de la literatura com a transmissora d'una visió ídealítzada tant de la 

realitat com de les relacions amoroses i pensat per operar en qualitat de revulsiu contra 

«la literatura torturada i pedant».'̂ '' La diferencia fonamental entre les dues obres 

(anahtzades per Porta sobre aquest rerefons) es troba en el tractament del temps en la 

noveHa de Rodoreda —̂ i la major complexitat técnica que se'n deriva— des de la 

priorització de la temática amorosa (la iKgació de l'amor idealitzat) en detriment de la 

negació essencial del mito que centralítza el text trabaliá, on la qüestió sentimental 

(igualment caricaturitzada) esdevé un aspecte mes secundari. L'estudiosa, així matebc, 

detalla que en el llibre de Pautora el referent fóustic és Peiement clau de Pesquema 

estmctural de la narració, el marc global en el qual s'efectua el desplagament cap al tema 

de Padulteri i cap al genere psicológic (un tret procedent de Hi ha homes que ploren 

perqué el sol es pon) i que canalita la destranscendentaütaació; Poper^íó general, a 

mes, s'acompanya de la parodia d'altres mitos, modalitats genériques o discursives i 

textos diversos: els referents bíblics, la Divina Comedia, El paradís perdut, la iwveMa 

psicológica, la retórica romántica i religiosa, la shnbologia católica, el cinema, etc.̂ '̂  

V. Porta 1997 i, en un format molt mes sumari, ídem 2002a: 10. 

Eis termes (cítats a ídem 1997: 26) son de Caries Sindreu, qm va defensar el llibre de TraW amb 
aquest argument, des de La Revista, a fináis de novembre de 1933. 

Al marge d'aquesta clau de lectura, que no n'exclou d'altres —per exemple, la de la parodia 
específica de la noveHa psicológica—, prescindeixo de l'anotació continuada de les concomitáncies 
entre la meva comprensió del text i la que proporciona Porta, en part perqué el seu treiall (»rrespon a 
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Fins i tot en vista del tribut que suposa rempréstit del motiu íaustic, l'obra del 

sabadeUenc continua aparebcent, només, com a punt de referencia per a la narració de 

l'escriptora; és a dir, el producte on Rodoreda va veure materialitzat un intent que 

entroncava amb les seves inquietuds literáries i, en definitiva, un model d'on poder partir. 

Malgrat que el llibre de Trabal va esdevenir efectivament la deu de la qual l'autora va 

prendre les aigües que havien de detergir Fesfor? parodie defectuós i parcial de Sóc um 

dona honrada?, tots els components essencials de la nova noveMa —l'autoreflexió 

literaria, la temática amorosa (i específicament l'adulteri), l'ús de la mtertextualitat, el 

blasme d'un determinat tipus de Hteratura, els jocs lingüístics i els recursos mes concrets 

(entre altres, el contrast de perspectives, la caricatura exercida per la simplificació i per 

Fexageració de trets, les contigüitats antitétiques o la ttonia, i la integració de referents 

no ficcionals identificables)— eren ja continguts en la seva propia producció, í, dones, en 

provenien.̂ '̂  Hi ha homes que ploren perqué el sol es pon va catahtzar la seva 

fertilització en una solució üterária molt mes homogénia dins d'una via que l'autora havia 

obert préviament, i que va potenciar, ara, esperonada per les possibíHtats practiques 

constatados en el volum trabaliá.̂ ''* 

una etapa embrionaria que presentará modificacions (probablemait importants) en el resultat definitiu, i 
en part per no en&rfegar l'argumentació amb un excés de notes; he optat, abd, per indicar només les 
coincidéiicies o discrepáncies mes significatives i les infiwmacions rellevants extretes del seu estudi. El 
matebc criteri s'aplica a l'análisi de Crim (y. UI.4.2.2, on ja no es consigna aquest criteri d'anotació). 

Coincideixo, en aquest sentit, amb les consido-acions de Parta 1997; també hi comparteixo el 
convenciment que la visió tratelíana de la literatura a«n a ficció confluía amb la percepció de Rodoreda 
i que tenien una actitud antisentimental, antitranscendental i antiidealista comuna. Discrepo, tanmateix, 
deis termes ea qué la investigadora s'expressa mes definidament: jo no parlaría d'una dicotomía 
absoluta entre literatura i vida real (aplicada al pensament de Trabal) ni identificaría literatura amb ideal 
i irrealitat (en el cas de Rodoreda), perqué si alguna cosa demostren l'un i l'altra en les seves actituds i 
producció és que l'existéncia (els esdeveniments, la personalitat, etc.) estó int^rada per moltes 
figuracions (interpretacions subjedives, visions mediatitzades per d^erminades pautes sovint 
inadequades, etc.); que les fi-onteres entre realitat i ficció resulten sovint difiíses, i que certs tipus de 
literatura (i cinema o música) son l'antítesi absoluta de l'ideal (tant si és vital com literari). 

La noveMa del sabadellenc es va editar l'estiu de 1933 (no a la tardor, eran s'afírma a Porta 1997 i a 
ídan 2002a, ja que algunes ressenyes son de principis de setembre), i, com s'ha dit. Del qm hom no pot 
fiígir i Un dia <fe la vida d'm home vmi aparéixa- respectivament la primavera i la tardor de 1934. La 
distancia cronológica entre l'una i les altres, i les dates de redacció que semblen presidir cadascuna de 
les narracions rodoredianes — l̂a primera havia de ser acabada entre fináis de 1933 i principis de 1934, i 
la segona, com a molt tard, l'estiu del darrer any (v. ídem 1997 i ídem 2002a)— indiquen que la 
div«sificació que rqjresentm fou fiuit de la influencia directa de la lectura de Hi ha homes que ploren 
perqué el sol es pon, en el s«itít d'haver permés comprovar a Rodoreda l'efectívitet de la parodia de 
genere i d'haver-la impulsada a assajar separadament el conreu serios de la noveMa i l'altra cara de ia 
mateixa moneda per tal de superar els probiemes de la seva primera entrega narrativa. Aixó potser 
indicaría que Lluna de mel, un deis llibres en preparació anunciats a Sóc una dona honrada?, no hauria 
estat una parodia efectiva, sino un híbrid amb el mateix tipus de probiemes que l'obra de 1932. 
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L'escriptora va seguir potenciant aquesta solució de manera marcada. Maria 

Campillo ha assenyalat ima de tes mons básiques d'aquesta continulat La proximitat de 

la tendresa i de l'emoció al ridícul, segons la professora de la UAB, «explica la via del 

parodie o el tragicómic empresa per Rodoreda com a forma de distancia (per no deixar-

se 'In^sar pels temes" de la noveWa psicológica en la direcció del "sentimentaüsme'^ i 

de desmitificació, en la Unía del Grap de Sabadell, A Un dia de la vida d'un home, la 

parodia d'aventura extraimtrimonial (que no encobréis el tema de la fiustració personal 

ja que, en el fons, el que es descabdeHa és una veritable representació de fe díssort 

quotidfena) equival a les parodies de comedia burgesa de Joan OHver o a les de Jordana, 

desbaUestador de mites, bíbUcs o classics».̂ '̂  Les altres motivacions del que no fou sino 

vtm cfem diversiffcació en dos camins que van avai^ar en paral-lel, i en contacte 

permanent a fí de mülorar l'ofici literari, tenien a veure amb l'assumpció simultánia del 

carácter lúdic —destranscendentaUtzat, pero no minimitzat (fiívol en el bon sentit)— de 

fe literatura i de fe cultura i amb una comprensió l«n definida, arrelada en el context del 

moment, de k seva fimció social.^^ 

L'estructura temática profimda de /// ha homes que ploren perqué el sol es pon 

és k mateixa que k d'C/w dia de la vida d'un home}^^ Els dos textos s'articuleii com a 

parodies d'un mateix genere en k variant especffica del motiu de l'adulteri, amb un 

tractament irónic de les relacions amoroses. Mes enllá de les similituds en un nivell 

immediat (per exenqjle en k configuració dek protagonistes respectiu% igualment 

madras, casats de fe temps, amb un p s t equivstent per k lectura de noveMes, etc.), els 

mecanismes parodies i ek components que accionen i contenen eb rekts presenten 

coincidéncies significatives: básicanmt, i al costat de k substitució del punt de vista 

fetnení tiMicionai peí nrncuE, l'ús humorístic de referents reals, k centralitat del 

llenguatge i de k literatura i, en darrer terme, per damunt de qualsevol altra cosa i 

Campillo 1998b: 328, nota 9. 

^ Esíalvio, m í'explicació que segueix, el ccMnOTtari mmucife de les eorrespoadéncíes mtre Un dia de 
la vida d'un home i Hi ha homes que ploren perqué el sol es pon, perqué establir-ne les línies principáis 
ja permet alió que interessa: la interpretació del profit artístic que Rodoreda va treure de la novel-la 
trabaliana. 

Ufhm. de Traba! es dividek m áinm capítols ítum^ats amb x i f e r<»aanes, o r p n i t ^ en tres 
seccions («Mmera p ^ > , i-ix; «Entreacte», x-xi, i «S^«na part», XH-XIX) mes un «Fínate. Mitjan?ant 
un narrador extraheterodiegétic i la focalització interna majoritária en el protagonista, s'hi explica la 
historia de la passió d'R Cárol Ferraes, un professor de matemátiques de quaranta-rai anys, casat i amb 
tres filies grans, per la seva jove cambrera, de nom Fausta. 
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estretament vinculat a tots aquests aspectes, el carácter autoreflexiu de la narració, que 

evidencia l'artifici literari i en desautomatitza la codificació i la descodificació.^'* 

La concreció narrativa d'aquesta característica té paral-lels específics (en algún 

cas, fins i tot amb formules gairebé idéntiques) en les dues noveMes; els seus mitjans 

essencials, peró, son diferents, com exemplifica la comparació de les pagines iniciáis deis 

dos llibres. Tant Hi ha homes que ploren perqué el sol es pon com Un dia de la vida 

d'un home s'obren amb una citació. En l'obra de Trabal, aquesta precedek tota la 

noveMa, en proporciona una via d'interpretació irónica de conjunt i és única dins del text 

(no n'hi ha cap més).^" En la de Rodoreda, en canvi, el fiagment corresponent, extret 

d'£"/ paradís perdut, de John Milton —̂ no George Milton, contráriament al que s'hi fe 

constar—apareix al principi del primer capítol, i s'inclou una nova citació com a 

obertura de cadascun deis onze següents. Malgrat calcar l'operació peí que fe a la ironía, 

l'escríptora l'amplia quantitativament i, a diferencia de Trabal, la converteix en un deis 

procediments principáis de distanciament literari del text respecte d'ell matek en totes 

les seves seccions.^"' L'ús descontextualitzat i la fimció exegética amb relació a la 

^ Aquest és un element essencial perqué, juntament amb la qO^ió lingflística, marca la diferencia 
entre Rodoreda i les altres novel-listes de preguerra (sense comptar molts autors coetanis), defineix el 
curs subterrani de la reco-ca creativa de l'autora —i, dones, obre la píKsibilitat efectiva á'Aloma— i 
constitueix la clau de la modemitat de la seva producció en els anys trenta. L'aspecte contraresta en 
certa manera, aixl mateix, la filiado de la noveMa respecte de l'bumor vuitcentista, pitarriá (una 
observado que, com el trag de la línia Piíarra-Trabal-Rodoreda peí que ft a la tradició paródica íSustica, 
dec a Porta 1997), ja que posa aquest deute al servei de la rialla {ees de la fisiología, Pescatologia i el 
que, en termes de Mikhall Bakhtin, es coneix com el camavalesc —v. Bakhtin 1940 i ídem 1970—) per 
arribar a una fita molt m& ínteMectualitzada; m la direcdó, per exemple, de determináis productes 
anglosaxons del mcHnent (pensó, entre altres —salvant totes les distancies que calgui—, en les obres 
d'Aldous Huxley). 

^ Es tracta del fi-agment següent, extrrt (així consta) de Detalles insignificantes de lo que es eí mundo, 
por el joven Ricardo Papell, i que es podría llegir com una metáfora de la parodia del genere: 
«Principiaremos ^ta papieña narración, pct clasificar el mundo en dos part^: el mundo mwal y el 
mimdo material. / El mimdo moral, como ustedes saben, es la parte más corrompida en los días que 
atravesamos. / En cambio el mundo material es la parte más civilizada que existe debido a los grandes 
edificios que se consímyen» (Francesc Trabal, Hi ha homes que ploren perqué el sol es pon (Badalona: 
Proa, 1933), 7). 

^ A Porta 1997 (una dada recollida a Porta (ed.) 2002:13, nota 1) s'explíca que no es tracta d'un error, 
sino d'una substitució conscient, que delata i vehicula, només comentar, la naturalesa paródica de la 
novel-la: el nom del prestigios autor anglés cedek el lloc al d'un actor cómic fi-ancés amb el mateix 
cognom, que fou el protagonista de la peMícuIa Por un beso (projectada a Barcelona a fináis de 1933), 
caricaturitzat en els anunds del fihn a la premsa catalana del moment. El desplagament d'un Milton a 
Paltre enlla9a amb el contingut de la citació, on, com es veurá, es convida els lectors a la contemplado 
d'«un altre espectacle». 

En Pobra de Trabal, el canal essencial del distanciament literari és l'aturada de P«Entreacte». En un 
viatge amb tren de París a Barcelona, s'hi prreenta la trobada de l'autor de la novd-la amb un amic seu, 
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narració, cal recorda-ho, ja afectaven la citació de Goethe que precedía la noveMa 

anterior de l'autora (tot i que en un sentit no parodie), per la qual cosa queda ciar que 

Rodoreda només adapta el recurs al pía de l'humor. 

La naturalesa de les fonts trices per l'autora és moh diferent, a mes, de la del 

referent de Hi ha homes que ploren perqué el sol es pon, i aixó els confereix encara un 

paper complementari. Es tracta de fragments d'obres d'escriptors consideráis clássics — 

Mflton, Shakespeare, Dant, Homer, Goethe i Wilde— o d'autors catalans contemporanis 

(Juan Arbó i Dalmau). La juxtaposició de figures hteiMes de primer ordre i de la 

producció autóctona contemporánia en un Uibre que també s'hi inscriu equipara, en un 

cert sentit, la fradició catalana amb la imiversal, canaHtza la legitimado del producte en 

qué aquesta és continguda (el de Rodoreda) mitjaníant la relació intertextual explícita i, 

albora, destranscendentalitza tant la importancia d'aquesta relació com l'autoritat deis 

textos canónics (cosa que el canvi de nom de John Milton ratiSca) a través de la 

deformado caricaturesca deis seus motius (el paradís perdut, l'amor pin-, etc.), en una 

nova narració instaMada en la parodia. Construcció i destrucció-recreació, 

reconebcement i desmitificació, respecte i manipulado, dones, s'agermanen en els usos 

intertextuals, com Vishnu i Siva ho feien en Hari-Hara a fi que aquesta pogués donar un 

determinat tractament a k cultura catalana; i s'agermanen de k matefaía manera que k 

noveMa psicológica i la paródk de genere ho fen, en general, en rarticulació de tota k 

narració. La concreció d'aquests usos es du a terme amb uns objectius que exposen tant 

una considerable ambició artística com una clara posició hterária; una posició, entre 

altres coses, vindicativa d'uns models específics, amb tm evident decantament pels 

referents anglosaxons. La inq)ortánck d'aquesta tradició, insinuada a Sóc una dona 

honrada? per k influénck carroUiana en k transformació de l'hipotext flanees, es va 

anar incrementant en l'obra de Rodoreda, representava tant un emmiraUament creatiu 

específic com una adscripció indirecta ais autors precedents que l'havien añada 

a qui confessa que I'está escrivint pero que se sent incapa9 de continuar-la perqué s'ha encallat en un 
capítol que no li agrada (i que, de fet, és inclós, numerat xi, perqué el deixa llegir al company). La 
conversa serveix perqué la narració continuí, pero sobretot per evidenciar el carácter artificial, literari, 
de la historia mitjangant la incorporació tactual de la problemática de la seva construcció (que no era 
sino una de les viss per afi-ontar les relacions entre literatura i realitat, les quals constituien, com ha 
consignat Jordi Castellant» a propósit de Pía —v. Castellant» 2002a—, un deis nuclis principáis amb 
relació a la novel-Ia moderna). La inclusió de l'autor com a personatge i de les seves reflexions sobre 
l'elaboració de l'obra dins de l'obra mateixa produeix tm salt de nivell que desautomatitza 
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incorporant (Camer i Jordana, junt amb altres) i enlla^ava amb la valoració coetánia 

crekent, a la Catalunya de l'época, de la Hteratura corresponent, amb el canvi de models 

que s'hi estava produint.̂ "̂  

«No estimis la vida, ni l'avorrekis tampoc. Curta o llarga, viu en pau els dies 

que peí cel et serán concedits; pero ara, prepara't a veure un altre espectacle» (5) és la 

citació d'El paradis perdut que obre el primer capítol. El fragment, fora de context i usat 

com a entrada de la secció inicial, esdevé una máxima imperativa sobre l'actitud vital que 

cal teñir (acceptar l'experiéncia tal com ve i prendre-se-la amb serenitat). Mitjan?ant el 

pronom de segona persona, a mes, vehicula una apel-lació —el destinatari de la qual, 

ateses les circumstáncies, no pot ser un altre que el lector— que contraposa un tipus 

d'espectacle (una vida en pau, sense passions, sense estimació ni avorriment) a un altre: 

la noveHa que es comenta a llegir, on es desplega la historia d'un abrandament amorós 

que trenca, remou i afecta profimdament la monotonía d'una existencia grisa. El mot 

«espectacle», referít tant a alguna cosa digna d'atenció com a una fimció oferta a la 

curiositat del públic, introduek la idea d'artifici; i un determinat artifici, en aquest cas 

significat per la modificació de l'autoria i canalitzat, dones, peí nom de Tactor: un artifici 

constrait per a la contenybció, la reflexió i, també, la diversió. Aquesta diversió, des de 

la perspectiva del text, adquirek el doble sentit de divertiment i desviació genérica 

(perqué es tracta d'una noveMa psicológica que, en realitat, és una parodia, una 

antinoveMa). Es concentren, d'aquesta manera, tres conceptos rellevants relacionats: la 

distancia entre Tobjecte (l'obra) i el subjecte (qui k llegek); k diferénck i k semblanza 

simultánies entre k ficció i k vida real (son dues menes d'espectacle), que l'humor (k 

presénck del qual és introdulda per k conversió de John Milton en George Milton) ajuda 

a posar de manifest de manera extrema, i k necessária consciénck de les pautes de k 

Hteratura. Abd, aparek d'entrada una verbaUtzació de k naturalesa autoreflexiva i 

humOTÍsticament els mecanismes de la ficció, n'evidracia les convencions, possibiiitats i limitacions i 
obliga el lector a assnmfr-les inevitablement. 

Per a una primera aproximació al tema, v. Iribarren 1998, que promet im estudi amb profimditat de 
la concreció i de les conseqüéncies de la valoració (un aspecte que, malgrat resultar d'esment obligat, 
extralimita les possibiiitats i els fins d'aquesta tesi). Peí que fe a la incidencia general de la cultura en 
qüestió en la cultura femenina i en ia producció de íes autores, v. 1.3.2.4.2 í 11.2.2; respecte de Rodoreda, 
és significatiu que, pocs anys abans de la seva mort, cites encara noms anglosaxons, predominantmant, 
en parlar de literatura í deis escriptors que mes l'havien influida (v. Roig 1976). De fet, aquesta és una 
presencia evident en el conjunt de la seva producció; només cal recordar, per esmentar un exemple prou 
conegut, aquell «My dear, t h ^ thin^ are Ufe», de Meredith, que otare La plaga del Diamant. 
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cómica de Tobia, que k resta de citacions confirmen amb rekció ais altres capítols; totes 

ofercixen un element de considerólo extemporani i ironic, per descontextualitzat i per la 

rekció amb la secció de text que seguebc, el qual obliga a llegir k part corresponent des 

d'aquest angle. 

En el segon capítol, Milton toma a ser Fautor triat per precedir k narració de la 

conebcen^a de Ramón RampeU i la casadeta, de k connivénck d'aquesta amb Famor del 

protagonista i del temps que passen junts, i per prefigurar el mal final de tot plegat.'"^ En 

el tercer, un fiagment de Romeu i Julieta (que verbalitza k in^ssibilitat del jove de 

veure, tocar i besar Festimada) tematit2a la distancia que k presencia del marit imposa 

entre k jove i Fenamorat, pero s'inverteix, després, en k trobada dek dos personatges i 

Facord de consunmció de FadulterL '̂" En el quart, Dant vehicuk k desvkció de la 

rectitud que significa k visita de Ramón RampeU a un amic per aconseguir Fadre9a d'un 

motel.̂ "* En el cinqué, Macbeth proporciona k idea de k dissimulació que el 

protagonista, el matí del dk que ha de consumar Fadulteri, du a terme amb k seva dona, 

i que consíMeix, grotescament, a prendre el rabinat.^'^ En el sisé, k U-hisió deis homes 

Q ^ g e MiltCH!, El peiradis perdaí «No tsá que et planyis. Iva; ans al rantori; resipia*! humltofflat 
davant de tot el que haurás perdut, i ño posís tant d'a&ny m. una ccm que no et pertany» (21). 

William Shakespeare, Romeu i Julieta: «El cel és ara on viu Julieta. Un gos, un gat, poden viure en 
aquest cel, i veure-la. Només Romeu no pot. Més joia, més felicitat té una mosca o un távec immund que 
Romeu. Ells poden tocar aquesta blanca i ma-avellosa má de Julieta, o aturar-se ais seus divins liavis, ea 
aquests liavis tan plens de virginal mc^fetia que j o t ^ pecat de tom-se. No ho feíA Romai. Lí manen 
de volar, i té eanveja de te mosques que volea» (49). Ramoi Rampell, cteessionat p«a- te mans i els 
liavis de la casadeta (a qui identifica sempre amb el cel), la besa per primera vegada en aquest capítol. 

Dant, i a Divina Comedia: «A la meitat del camí de la meva vida vaig trobar una selva obscura peí 
f^ d'haver-me apartat del viarany recte» (59) (i aquesta «selva obscura» pot ídentificar-se, també, amb 
la parodia de la pramsa truculssita i de la novel-k policíaca de sang i fiíge que R o d a r a efedaa m el 
capítol, de la qual ^ parlara m el sea moment). Els v&sm, «asm ha sulwatllat Roser Porta ( I W ) , son 
parodiats més endavant en la desoipció de la reaccíó del protagonista davant la negativa definitiva de la 
casadeta de consumar Fadulteri: «—Mai! Sent? — Êl vosté ha tomat sol, i Ramón Rampell, enmíg d'un 
bosc espés, d'una selva vo-ge inexplorada, de quatre grapes afaceca el cap sorprés» (189). L'estudiosa fe 
una análisi que «gg^eáx l'ós del referent itelia per parodiar la retórica sentimmtal, i en especial p ^ 

—mxAt Fhumor— el cwicqjte plattoic de Famor: s^«is ella, el recurs mialitüa sobrtíot la 
caricatura de la divinitaació de la dona, el reteixament de Fideal de feminitat represraitat p » Beatriu (ía 
donna angelicata\ en una desmitificacíó resultant que mostra el contrast, recurrent en la noveMa per 
diversos mitjans, entre la suposada espiritualítat de l'amor de Rampell i el desig sexual que hi subjeu. 
Porta també assaiyala que l'obra de Dant és puntualment parodiada per Francesc Trabal, mesitre que 
Rodoreda estéi el procrfimsit al OMtingut gaj€3«l del test 

^ William Shakespeare, Macbeth: «Dissimula prudent; ocalti eí teu semblant eí que la teva ánima 
medita» (81). Es podria aplicar la ironía amb qué queda patmada la citació, així mateix, ais motíus que 
condueixen la dona a obligar-lo a ingerir la purga, ja que, més que per una auténtica preocupació p a ell, 
la hi dona a causa de la hisíOTia de la mort d'un conegut que no ra va voler purgar, la qual li fe preveure 
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s'explica per la impossibilitat de veure acomplerts tots els seus desitjos en una citació 

d'Homer, i les defíciéncies de la seva vida matrimonial permeten a Ramón Rampell 

justificar, en la seva ment, el que está a punt de fer.̂ °̂  En el seté, la falsa idea de la vida 

que té el jo, imbuida per algú altre, procedebc de Notes d'un estudiant que va morir 

boig, i és reflectek en el capítol amb la prevísió fel-la? de l'amor que el protagonista, 

estrafet qukot modem influít per la lectura de novelles, creu que gandirá amb la seva 

estimada.̂ "* En el vuité, Delfí Dalmau aporta un element de reflexió sobre la voluntat i 

les circumstáncies que encaka a la perfecció amb el tema del matrimoni com a opció 

personal interessada i posteriorment ínsatisfactória, representada amb relació a Ramón 

Rampell i a un seu amíc que lí escriu.̂ "' En el nové, la citació aporta un element de 

contrast entre la visió romántica de l'amor i el donjoanisme i la sensualitat amb qué el 

personatge percep la seva imminent aventura quan és al café, l'espai masclista configurat 

pels seus companys de tertulia."" En el desé, Milton, novament, servek per establir un 

paral-lel irónic entre, d'una banda, la sensualitat i els fins nobles per ais quals ha estat 

creat l'home i, de l'altra, el plaer estrictament sexual que el protagonista espera obtenir 

de la seva entrevista amorosa en un lloc marcat per les relacions il-lícites p^ades, que 

acaba amb la no consumació de la relació sexual^" En l'onzé, d'£7 retrat de Dorian 

Gray s'extreu el binomi banalitat de l'amor = Jidelitat I tragedles de l'amor = 

infidelitat, que il-lustra l'estat d'ánim de Rampell en la seva passejada posterior al firacás 

els maldecaps que tindria ella si el seu marit morís: «la feinada que li cauria al damunt d'haver d'anar a 
cobrar el cupo i haver d'abandtmar els pobrets canaris...» (85). 

Homer [L 'Odissea]: «Si els mortals podien veure sempre llurs desigs acomplits, no ens eslianguiríem 
esperant la tomada del meu p^-e» (90). La referencia a l'espera, a mes, es correspon exactament amb la 
circumstáncia del protagonista en el capítoL 

^* Sebastiá Juan Arbó, Notes d'un estudiant que va morir boig: «No sé qui em va posar al cap que la 
vida havia d'ésser d'una certa manera» (107). La citació forga a veure que la noveMa rosa ha fet 
concebre a Rampell d'xma manera equivocada alió que li esdevindrá, 

Delfl Dahnau, Polémica: «Les circumstáncies meves dqienen de mi? ¿Ellra son e i n ^ jogumes 
meves, o sóc jo instrumait, jogoina llur^> (125). 

Goethe, Faust: «Oreigs freses, ventijols purs, assaugeu l'ardéncia que abrasa les tendres plantes de 
les valls, i feu que tremefadn de tendra emoció llurs fiílles, en rebre la besada d'amor que ha de fecundar
les» (140). El vent és, a mes, un component important del capítol; relanmt, queja apareixia a Del que 
hom no potfiígir, té clares connotacions sensuals ea la tradició literaria (recollida, per exanple, a i el 
poema «Preciosa i el aire», del Romacero gitano (1928), de Federico García Lorca). 

^" George Milton, El paradís perdut: «No jutgis el millor peí plaer que en rebis, encara que et sembli 
convenient a la teva naturalesa. Tu has estat creat per a un fi mes noble, per a un fí mes sant; i d'una 
conformitat molt mes divina» (159). 
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i, per tant, la tragedia que li ha fet viure l'adulteri (pero un adulteri inassolit).̂ '̂  En el 

dotzé, finalment, Shakespeare dona la pauta de Terror que una felsa promesa ha 

provocat.̂ '̂  

La clau de la naturalesa autoreflexiva de la novel-la, que aquest ús intertextual 

introdueix en cada capítol, és l'opció per una veu narrativa en tercera persona, la qual 

intervé constantment, se sitúa en xma posició irónica de manera implícita o explícita, 

exposa els mecanismes de la seva narració i implica el lector en el joc, de manera 

paral-lela a com ho feia el narrador de Hi ha homes que ploren perqué el sol es pon. La 

breu escena amb qué s'inicia própiament Un dia de la vida d'un home, que descriu la 

dona de Ramón Rampell destapant una ampolla de rubinat i el cant horari del cucut i 

proporciona els antecedents vitáis del protagonista, constitueix ja una concreció obvia 

del recurs, que n'evidencia l'efectivitat i delata el dente amb el text trabaliá: 

Enravenada, el front amjgat, el posat auster, destapa I'ampolla. Cargóla el 
tirabuixó amb energía, i s'ensorra el tap, que fe xup!, com en un plany de 
deslliuranga. Un esquitx li puja ais llavis: s'hi passa la llengua inconscientment 
Una gran ganyota la fe semblar mes lletja que no és. —Que salat!— paisa, tot 
eixugant-se amb l'esquena de la má la mica d'esquitx que li pugui haver quedat a 
taboca. 

A la finestra de la cuina, s'hi atura un pardal. Piula. 
Del rellotge del menjador, de caixa gah-ebé quadrada, amb guamúnents 

d'escultura al capdamunt ha eixit després d'obrir-se la pórtete de dues ventelles, el 
puput esplomissat S'ha abocat com si volgués donar una uUada a les cadenes i ais 
feixucs pesos, damunt la palanquete que l'aguanta; amb veu d'espinguet una mica 
ronca, i uns cops de cap energies, ha cantat cuitós les deu; mes cuítós encara, en un 
gest mecánic, ha corregut a amagar-se, com si la gosadia d'eixir l'avergonyís, a la 
casona que fe vint-i-cinc anys que li serveix d'aixopluc... perd... fem historia? 

Ramón Rampell "ra néixer amb dos mesos d'avanfament; l'agafi peí seu compte 
el signe de Mart, protector d'esperits combatius, pero, a desgrat del fet, el nostre 
home ha ultrapassat la cinquantena sense mai haver combatut res. Ni de menut 
havia trqiitjat formigu», ni ra veia amb cor d'aixafar cap mosca. 

— P̂osa tela metál-lica a les finestrei—deia a la dona,—que no raitrin... 
Ell no ha fet com aquests homes CCTcaemocions que, a cada cantó, volen un nou 

amor. No! Ha estet fidel a la muller i, si s'estilava, podria Huir al trau un pom de 
tarongina, perqué com les fíors menudes, és pur í perfimiat 

La seva vida matrimonial s'ha esUavissat si no al paradís, tempoc a l'infem: ha 
quedat a mig aire, penjada al purgatori. (5-7) 

En ben poques ratlles, es presenta la dona com un personatge mancat d'atractiu i 

d'agradabilitat, inelegant i inhábil — ûn esperpent de la figura de l'esposa, esdevinguda 

Osear Wilde, El retrat de Darían Gray: «Els qui son fidels coneixoi només els caires banals de 
l'amor. Son els infidels els qui conebcen les tragedles de l'amon) (197). 

^" No proporciono ara la citeció perqué la inclouré en una consideració posterior. 
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un prototipus passat peí filtre de la negativitat—, ubicat en un espai doméstic deteriorat i 

desproveít de gracia. La immobilitat i el detallisme expHcatiu, característics de la novella 

psicológica, contrasten amb la vulgaritat de la situació i hi conferebcen un caire cómic, 

resultat de la priorització de la descripció, de la tria deis fets, de l'exageració, de la 

selecció léxica i, en especial, de radjectivació i de les comparacions. La veu narrativa 

demostra, abd, la seva parcialitat en una direcció específica. Aquesta parcialitat es 

complementa amb la circumstáncia de comen9ar el relat in media res, perqué, per 

contextuaHtzar l'escena, pregunta «pero... fem historia?». La firase, mnecessária des de la 

perspectiva de la diegesi (la seva supressió no hi suposaria cap canvi), fe explícita la 

mecánica de la trama i hi compromet el receptor: per tal de comprendre el sentit del que 

s'acaba de relatar, cal conéixer-ne els antecedents, la lúiia d'esdeveniments que hi ha 

conduít i el "drama" que, malgrat la seva aparent insignificanía, está a punt de 

desencadenar el fet que la dona destapi l'ampolla; cal, dones, que «fem historia», que 

narració i lectors ens remuntem al passat que justifica la in^ortáncía d'aquest present 

suposadament intranscendent. L'explicitació d'aquesta necessitat for9a a visualitzar-la, 

conduebí a desautomatitzar un procediment normalment disshnulat i impedeix arraconar 

la consciéncia d'estar contemplant l'espectacle a qué la citació de Milton donava entrada: 

un determinat tipus d'espectacle, im espectacle novel-lístic i antinovel-lístic, amb les 

seves convencions (com la possibiHtat d'alineaütat temporal, aconseguida mitjan9ant 

analepsis) i la desclosa d'aquestes a través de la parodia. 

L'expHcació dek antecedents de Ramón RampeU referma la idea d'espectacle 

mitjan9ant la caricatura, fiuit deis contrastos i deis jocs lingüístics, i de la nova impHcació 

de qui llegebc. Una altra vegada amb poques ratUes, se'ns oferebc un personatge, «el 

nostre home», nascut fora de temps, amb antelació (com si tingues pressa per viure), i 

per sobre del qual, en canvi, el tenq)s ha passat sense mes; un personatge assenyaiat peí 

destí per a una vida de combat i, no obstant aixó, incapa9 de matar una mosca (amb la 

transferencia de significat afegida —del fígurat al Hteral— que es du a terme amb la fi-ase 

feta, d'efectes cómics evidents: Ramón RampeU no només no n'ha matat mai cap de 

debo, sino que s'ha previngut d'haver de fer-ho tot posant tela metál-Hca a les finestres); 

xm home fidel a l'esposa, que no té, albora, cap rao especial per ser-U-ho ni per debcar-H-

ho de ser, perqué el seu matrimoni no és ni un paradis ni xm infem, ni un edén ni un 

paradis perdut — p̂eró sí un purgatori, cosa que esdevé Hteralment el dia que el 
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protagonista ha de dur a terme l'adulteri (i aquí lii lia, tma altra vegada, un desplagament 

significatiu del terme, materiahtzat en el desenvolupament posterior de la narració).̂ ''* 

L'inici de Hi ha homes que ploren perqué el sol es pon es construeix amb imes 

articulacions narratives paral-leles, amb un esquelet hterari calcat malgrat la diferent 

cobertura extema. Hi ha una breu presentació, s'introdueix elflashback (i val la pena 

notar la shniHtud de l'expressió que apareix en les dues novel-Íes) i es proporcionen els 

antecedents del protagonista; el narrador mediatitza absolutament la nnatge deis 

personatges mitjangant im discurs que inclou la seva comprensió de les coses i, al mateix 

temps, se'n distancia: 

—^Tants aíanys, tota la meva vida, tot s'ha acabat! La meva única iMusió, i 
ara... 

* Hf * 

Efectivament, la vida d'H. Cárol Ferreres finia. Massa tard per a redrefar-se, 
s'adonava que havia Iluitat fins aleshores contra un fantasma, contra el fentasma 
d'ell mateix. 

Peró, fem marxa emera... 

H. Cárol Ferreres acabava de trobar Fausta. Després de molts anys de buscar-la, 
com si el temps hagués estat un somni, Cárol podía constatar que Fausta era la 
mateixa, la mateixa Fausta que conegué de cambrera a casa seva quan, ell en plena 
joventut, aquella dona transforma la seva llar en un paradís de vidre. 

H. Cárol Ferreres era professor de matemátiques al Liceu Politécnic, de 
Tharbes. El seu pare, auxiliar de Física al mateix centre escolar, li havia donat una 
situació, li havia fet un nom; Phavia educat en un ambient relativament auster, 
pobre de relacions; la qual cosa motiva que Cárol, així que la seva sang enmenia a 
bullú-, es desfíciés per ia primera noia que tingué a Pabast: la filia de la dispesa on 
passá la seva vida d'estudiant, a Tolosa, una noia fiasca i encantada com aquelles 
noies que sovint pinta PObiols i que semblen felices de saber-se belles. Cárol s'hi 
sentí atret com els borinots per una bombeta eléctrica.^" 

Els noms deis protagonistes de cadascun deis dos llibres representen, iguahnent, 

una tria directament enfocada vers la parodia deis personatges, perqué els identifiquen 

amb im clixé gracies a la mena de reaütat conferida pels antropónims. El fet que 

apareguin amb nom i cognom els dota de versemblanna i d'una individualització que 

María Campillo ho ha remarcat en llegir aquest fi-agment, específicament, amb relació a l'aspecte 
intertextual i com a mostra del distanciament i de la desmitifícació que el parodie o el tragicómic 
efectúen en la noveMa: «[...] la citació de Milton que obre el primer capítol, i que remet al tema del 
paradís perdut, queda ümnediatament dinamitada per Pafirmació que la vida matrünonial del 
protagonista Ramón Rampell "s'ha esllavissat, si no al paradís, tampoc a l'infern: ha quedat a mig 
aire, penjada delpurgatorf [...], una declaració que s'omple de significat peí fet que el que passará a 
Ramón Rampell en la seva recerca del paradís és, literahnent i metafórica, un purgatori, i que la 
noveMa s'obre, precisament, amb la presa —obligada— del purgant que encama un fet prou mes mofeta 
que trágic» (Campillo 1998b: 328, nota 9; la cursiva és a l'original). 

Francesc Trabal, op. cit., 11-12. 
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contrasta, en el cas de Ramón RampeU (no en el d'H, Cárol Ferreres), amb la 

ínnominalitat que afecta els dos peraonatges femenins principáis: la seva dona i ella, la 

casadeta de qui s'enamora i que aparebc, com Teresa a Sóc una dona honrada?, definida 

per aquest pronom genéric que satiritza l'ideal amorós romántic. Simultániament, i com 

que son eb mots els que fen les co^s, Fantropónim del protagonista d'l/» dia de la vida 

d'un home fimciona com una caricatura de la seva identitat en el marc de la narració.̂ '* 

L'al-literació firot de la erra inicial deis dos termes produebc un efecte cómic per la 

repetició sonora, que té im ciar paral-lel en la monotonía de la vida del personatge, i peí 

contrast entre el seu carácter poc agitat ("sord") — t̂ot i haver nascut sota el signe de 

Mart, déu de la guerra— i la vibració de les consonants.^" El cognom, a mes, adquirebc 

una doble connotació paródica en relació amb la historia, perqué un ran^ell és tant un 

desig sobtat i passatger de fer alguna cosa com im cólic intestinal; altrament, ek dos 

grans esdeveniments de k vida del protagonista: l'úitent d'infidelitat i alió que k 

impossibilita; ¡ no és gratiñt, en ^ u e ^ sentit, l'ús del nrat «rampellada» (197 i 200) al 

capítol XI, quan ja ha passat tot (és a dir, res). De fet, Ramón RampeU, com a personatge 

ficcional que és, "és" només des d'aquesta perspectiva: k seva aventura «queda en 

RampeU»,̂ '* 

El rekt de k veu narrativa, fercit de bromes i jocs lingiifetics, ens ho recorda 

constantment. L'esbiabcament irónic d'aquesta veu, desplegat en k manera d'explicar les 

coses, en k mirada subjectiva que s'hi aplica i en les bitervencions e)q)lícites, es concreta 

en aspectes diversos en qualitat de vehicle principal de k parodia. La creació d'un 

ambient i el trencament immedkt del fil narratiu, mitjan9ant l'exposició oberta dek 

procediments constractius, constitueix un mecanisme recurrent; i amb diferents 

'̂̂  En la novella de Trabal, la combinació d'un nom poc freqüent en cátala amb un cognom comú, i 
encara precedit per una inicial que mai no es diu a qué correspon —la qual, a mes, és la consonant muda 
(i, pa- tant, m cert sentit no existek)—, és també un recurs sonántic d'efede lúdic. La selecció del nom 
remet claramoit a un personatge real, el reí Cárol (Carte II) de Romanía, te escandalases infídelitats 
del qual van ocupar molt d'espai periodístic a fináis deis anys vint i principis deis frenta (v., per 
exemple, Rosa Maria Arqubnbau, «Romanía», LR, n. 72 (15-VI-1931), 7). 

La tria és, akí matek, un homenatge a C. A. Jordana, i introduek una picada d'ullet exfra: tonon 
RampeU recorda molt, per la coincidencia del nom i peí so, Ramón Ramonet (un paisonatge 
Insuportable, 'perseguidor" de ám&, que confon íes paraules i les usa en el context equivocat per 
associació ftmética), á'El collar dé la Nuria, la novel-la detectivesca en clau de parodia publicada per 
l'escriptor el 1927 (v. in.4.2.2). 
318 Campillo 1998b: 327. 

850 



realitzacions. El fragment inicial n'ü-lustrava una; n'hi ha un altre exemple al capítol X, 

on després d'una descripció espacial es verbalitza el fet d'haver-la dut a terme: 

Quatre bañes fets de maó; quatre papereres de ferro; quatre arbustos; quatre 
arbrissons eslianguits; un quadrat de sorra perqué la quitxalla, jugant-h¡, se'n ben 
ompli els mitjons; un menut Ilac d'aigua, plana-, baixet, que guarda, gelós, una 
brigada de peixos vermells de ventrells inflats per la molla de pa del dia que les 
criatures, compadides de llur solitud, els proporcionen a gratcient perqué es ben 
rebentin i... ja tenim, mes o menys matusserament i encertadament descrita, la 
plaga d'Adriá, que serveix de recer a l'hivem a quatre vells filosóficament armgats 
imoixos. (160) 

L'ÚS deis paréntesis, així mateix, segella el distanciament autoreflexiu sobre les 

necessitats de. la novel-la, sobre el comportament deis personatges o sobre la relació 

entre el llenguatge i la realitat. Després de la citació corresponent, el capítol li s'obre, per 

proporcionar-ne una mostra, amb una afirmació seguida d'una consideració parentética 

de la veu narrativa que desclou l'arbitrarietat de la trama i, dones, la mecánica de 

l'artifici novel-lístic: «L'havia coneguda... (potser no caldria explicar on l'havia 

coneguda) quan tot just feia dos anys que era casada» (21). Unes quantes pagines mes 

endavant, els paréntesis serveken per evidenciar la interpretació errónia, tenyida de 

bovarisme i finiit de la fetuítat, que la casadeta, enduta pels seus propis mots, fe de 

l'amor de Ramón Rampell: «Eüa dormía amb el marit i somniava amb l'altre: amb aquell 

home enamorat que l'havia voltada d'un cercle de respecte, d'admiració i de venerado. 

Akó: ell fe venerava. De genolls romandría, si elfe li ho pregava. (Quines il-lusions!) Els 

seus mes lleus desigs acompliria. La vanitat l'abassegava i el marit, tan prop i tan lluny 

albora, li era una nosa difícil d'apartan> (45).̂ '^ Algunes ratües mes endavant, a propósit 

del fet que el protagonista no té gana, aparek fe firase «La dona seva (?) el mirava 

estranyada» (46), en la qual l'interrogant materialitza la consciéncia interna del 

personatge i manifesta fe distancia entre l'expressió de fe convenció social i els 

sentiments (el matrimoni ha convertit una dona en "fe seva" dona, pero ell no sent que 

"fe seva" dona sigui aquesta, sino l'altra), albora que evidencm la ti^nsposició objectual 

que suposa raplicació d'tm possessiu a una persona. 

Aquest procediment de l'incís parentétic irónic havia aparegut, com s'ha vist, en alguns textos 
publicats a Clarisme. Fou usat anteriorment, a mes, per Josep Camer en «L'idiMi deis nyanyos» (v. 
Aulet 1992: 279), La coincidencia és rellevant perqué, com s'ha insiauat, l'autor és un ciar model, tot i 
les diferencies de fons, de la producció rodorediana (v. III.4.1,2). 
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Aquesta mostra de ies relacions no univoques entre el Uenguatge i ia realitat 

també té una concreció en la ironía o en Telement parodie que, en diversos moments de 

la noveMa, introduek la cursiva (un subratUat expositiu del carácter equívoc del nexe 

entre sigiúfícant i sipiificat). Es poden esmentar els casos de l'e^licació de la cotistant 

ocupació del senyor Paus (l'advocat a qui lecorre Ramón RampeU per aconsegufr 

Padrega d'un Uoc on poder consumar Padulteri); de la trobada de RampeU amb la 

casadeta a la plaga d'Adriá; de l'atribució de característiques a la propia identitat que ella 

du a terme al motel, o de la nova dotac» de sentit a l'enanrorament d'eU que efectúa 

quan ja son a I'habitació. 

Ck)nstantmeát infidel a la seva esposa, la feina és l'excusa que permet al senyor 

Paus tenir-k contenta i contiraiar fent la sem: «Les hores que el marit tenk d e ^ t x , les 

estones de vetUa, quan l'aUímyaven de k llar consultes i compromisos amb companys de 

professió, mentre donava conferencies i assistia, per pur compromís, a sopars 

d'homenatge, k seva muUer, plenament felig de tenk un compara tan actiu i dUigent, 

s'en^jassava com confíts d'anfe que l'assedegaven, les noveMes poUckques mes 

canibalesques i mes truculentes» (60)?^° La significació real que amaguen els mots ve 

donada, jtistament, per k msffca tipográfica, que eMevé el senyal de k ironk: m es 

tracta pas de compromisos amb rekcions laborais, sino de pke^ adélteKi que demostren 

que, en Uoc d'un bon company, el marit és un crápuk raentider, el qual, akó sí, manté les 

formes. 

En l'episodi de l'enconte de Rampell acrib la casadeta, m canvi, k cucreiva 

connota k projecció del jo sobre Paltre en k relació amorosa, rautoconstrucció d'tma 

identitat novel-lesea i k reinterpretació de Pamor, les quals resulten parodiades en el 

coErtrast entre k vulgarítat de les situadons i k tran^endénck que els personatges M 

atribueken. D'aquesta manera, el protagonista, que espera durant forga estona k seva 

estimada a k plaga, enmig del vent i del fi-ed, «es va insensibilit22nt; de tant pensar, de 

tant anhelar, de tant sofiir, de tdsA espmr, perd k troció de k realitat. És un vegetal: una 

planta, un arbre; com amb les fiíUes d'aquest el vent juga amb els panys del seu abric. No 

s'adona que té la nit al damunt i que el quiosquer, estranyat per k seva Ikrga 

pemménca d'esí^uirot davant d'uns {mpeis penjats que ni es nira, el guaita... I de tots 

320 
La parodia de la novel-la detectivesca que, mitjan?ant aquest personatge, inclou Un dia de la vida 

£/'M« &?we és tractada m un punt posterior de Fanálisi. 

852 



els rellotges es despengen els minuts. L'hora s'apropa, s'apropa... s'apropa tant que ell 

ni s'adona que un taxi s'atura i que ella, ella!, la desitjada, Vúnica, el mes g^art amor de 

la seva vida, H assenyalá, amb discrets pst... pst... que ja ha arribat» (165). En entrar al 

motel, ia casadeta s'ha d'esperar al passadís, i el fet que una cambrera passi i la miri 

suscita la reflexió següent: «li clava els ulls al damunt com dos fiblons. Sort que és 

heroica, altrament no podria resistir tantes d'emocions...» (176). En el moment definitiu, 

tanmatek, un pensament nou, causat peí disgust que l'aspecte i l'actitud d'ell li 

produeken, provoca la seva negativa: «No dubta ja del seu enamorament. No. Pero, ¿no 

és un fet natural que un home amullerat amb una cacatúa s'agradi del primer rostre 

passador que s'ensopega al seu pas? Un fet natural. Heus ací uns mots amb prou virtut 

per a desfer tot l'encis» (189). L'adjectiu «naturab>, aqm', s'ha d'entendre com a sinónim 

de normal i, alhora, antónim de 'produít per la ma de l'home': l'adulteri que estava a 

punt de cometre, segons la recent percepció de la jove, no té res a veure amb 

rexcepcionalitat que afecta la vida de les hero'ihes de novel-la, no es correspon amb 

l'existéncia d'«^uells cors sense rumb» de les novel-les de Pedro Mata que llegek 

(175). La paraula, aquesta paraula concreta, dones, transforma radicalment la seva 

predisposició. 

És interessant consignar la broma que s'efectua per Passociació fonética de la 

repetició del vocablo «rumb» amb el compás de la dansa afirocubana que es designa amb 

el matek mot mes una a. Aquest tipus de joc Imgüístic, ben Jordania, mostra im cop mes 

la mena d'operacions a qué Rodoreda sotmet el llenguatge per articular una dimensió 

mes de la parodia: «Potser hauria encetat la nova noveHa de Pedro Mata... recorda amb 

esglai aquells cors sense rumb. Ella no té rumb: Rumb?... Rumba?... Qué és el que no 

té?» (175).̂ ^' La reflexió de la casadeta sobre la manca de direcció de la seva vida — î, en 

conseqüéncia, el trágic— s'articula a partir d'un referent literari (la noveMa rosa) que ja 

la ridiculitza, pero el rebaixament definitiu del sentiment i del tipus de literatura en qué 

s'emmiralla s'efectua amb el desplafament cómic cap a l'espai del hall —de la ludicitat— 

Mata, com s'anotava a la primera part, era un deis autors blasmats —juntament amb Folch i 
Torres— amb relació a les preferéncies lectores del públic femení i, per tant, és significatiu que el seu 
nom (com el de Fautor cátala) aparegui, i de la manera que ho fe, en la noveHa de Rodoreda. Peí que fa 
al referent concret, i en el marc de rargumoitació sobre la parodia de l'heroüía adúltera que constitueix 
el personatge de la casadeta, a Porta 1997: 51-52 (i mes succintament a Porta (ed.) 2002: 95, nota 71) 
s'explica que el joc de páranles partek directament d'un títol de l'escriptor espanyol. Corazones sin 
rumbo. 
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, perqué aixo mina la transcendencia del problema, en caricaturitza la importancia i la 

representació en certa narrativa i les converteix totes dues (sensació i literatura 

sentimental) en una cosa hilarant. Si el personatge no té «rumba», paral-lelament, es pot 

inferir que no té ritme i, en el marc de la noveHa, aixó és interpretable com que no 

segueix la cadencia que li correspondria com a ens narratíu, com a heroína de ficció; 

l'aspecte remet, altra vegada, a l'autoexposició genérica i constructiva amb referencia a 

un determinat tipus de producció. 

Juntament amb la remissió explícita a la lógica interna de la construcció 

novel-lística, el poder creador i transformador de la realitat que teñen els mots (sigui com 

siguí que l'exerceixin) constituefaí una presencia constant en la novel-la des d'aquesta 

perspectiva paródica, que s'acompanya de l'evidéncia repetida de l'arbitrarietat deis 

signes a l'hora de representar un significat. El principi del capítol v en resulta molt 

il-lustratiu. Feta la citació pertinent, k secció s'inicia abruptament amb el parágraf 

següent: «En aquest cas anar enrera equival a avanzar. Enrera!» (81). La qüestió és que, 

després del capítol i, corresponent al matí del dia que Ramón RampeU ha d'assolir el seu 

somni, el ii, el m i el rv contenen una analepsi, descriptiva de la coneixenfa, 

l'enamorament, el procés i les gestions prévies a la consumació de l'adulteri Han fet, per 

tant, avanzar la narració; pero ara, per poder continuar-la un cop coneguts els 

precedents, cal recuperar el final del primer capítol (anar enrere, dones) i reprendre el 

relat on aquest l'havk deixat, és a dir, en el moment en qué Ramón Rampell es negava a 

prendre k purga: 

La muller, altiva com una princesa ofesa, baixa l'escala a poc a poc per no 
vessar el rubinat cpie, dins del got, trontoUa. Mmtalment ádrela al marit dormilega 
la flw aquella que li ha dedicat en eixir de la <^bra. (82) 

Si retrocedir, en aquest cas, es converteix en avanzar—cosa que contradiu el 

sentit habitual amb qué s'usen ek dos verbs—, el fet que el prot^onista, for9at a beure's 

el rubinat, intenti neutralitzar posteriorment k presa del purgant tot repetínt k fiase «Jo 

no he pres rubinat...» (95) no elimina pas k circumstánck i, tannmteix, n'implica 

l'hipotétic oblit. Ramón Rampell crea, d'aquesta manera, una realitat diferent — ûna 

ficció— a través de les paraules i, en el moment que s'autoconven? de no haver ingerit k 

medicina, se sent alegre i pot «xiukr com a pur esplai, xiular perqué k vida és pkna i 

entrebancs no sap qué son; xiukr amb aire desimbolt i frisanga de fer vk a les carnes... 
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xiular mentre la má, a la butxaca, acarona el paperet mennt, clau del tresor que será seu. 

El paperet! suma i contendí! alfe i on^ga! El món dintre quatre centúnetres de paper 

blanquinós. [...] Demá, ales SIS, a la plaga d'Ádriál [...] ¡Oh, el poder mágic de quatre 

mots escrits! Quatre cantells de paper servaven, com a guardes golosos, totes les 

E*lusions d'un hon». Quatre gargots mal fets eren capados de tomar la vellesa mes 

exhausta a la mahnesa joventut» (96-97). Igual que repetir «Jo no he pres mbinat...» fa 

desaparéixer —ü-lusóriament— alió que pot obstaculitzar la consecució del somni, el 

paperet on s'ha consignat la cita "és", ja, en la (in)consciéncia del protagonista, el somni 

própiament dit. La referencia al potencial mágic deis mots escrits refemrn la idea del 

poder creador del llenguatge. No obstant abcó, la narració en demostra la fel-lácia. 

Aquesta dimensió equívoca i ficticia de la paraula amb relació a la percepció de la 

realitat apareix tand)é, en la novel-la, mitjangant la caricaturització de formes textuals i 

verbals perfectament codificades, amb rapel-lació consegüent a la corrqplicitat del lector 

per identificar-les i descodificar-les. S'hi inclouen, així, una secció de successos d'un 

diari, divereos tituláis, noticies i anuncis d'un periódic, una carta, un sermó i una prédica 

maternal sobre el matrimoni. 

En el primer cas, la reprodúcelo d'un suposat fiagment periodístic vehicula la 

paródia de la premsa semacionalista en e^anyol, ioscrita en la parodia de tot un genere 

amb la constracció del personatge de la senyora Paus: 

Que hi ha el soiyor Paus? 
La minycHia, ffli veure a^ell senyor amb aquella veu d'ánima m pena, fragüé la 

cadena i obri la porta. —No; no és cap atracador —es digué mentalment confiada. 
La senyora la tenia molt avisada: —^Mira qué diu el diari..,— Cada dia li Ilegia els 
successos per tal de fer-li Jfor9a por i eixorivir-la per si de cas cap dia volien 
ensarronar-Ia. — i a chica, tranquila y cordada, subió al auto de los farsantes. 
Éstos, con su dulce carga, emprendieron la fitga hacia las afueras. Una vez 
llegados en campo raso, la ^snudcmn, la destriparon y la violaron. — La 
senyora, amb el dit gros i Píndex de la má esquerra, s'apimtalava les ulleres, 
deixava el diari damunt deis genolls i deia a la noia que era de l'AmetUa i no 
entenia gaire la parla de Fray ieds: 

— Tingui compte; mai no tmárá prou compte; ja veu quines coses passen a la 
vida... Atens d'obrir miri per ía reixeta; no djri smse la cadena; pensi que li poden 
pmx el peu a l'escleíxa i ja no podria tomar a tancar. Sobr^ot no badi, que quan 
s'ha badat ja s'está perdut... (59-60; la cursiva és a l'original)^^ 

No sembla nísr^sari comentar el fi-agmesit, prou ciar po* ell mateix. Potser val la pena anotar, amb 
relació a la parodia. l'iM-dre en qué apareixen 1« violtocies successiv^ de les quals la noia de la noticia 
és víctima: la despullen, l'esbudellen i, un cop esbudellada, la violen, quan el mes "normal" seria violar
la prúner i esbudellar-la després. La lógica macabra del crim és extremada grotescament, dones, 
mitjangant la necrofilia. 
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La combinació de la lectura d'aquesta mena de premsa amb la passió per «les 

noveMes policíaques mes camTjalesques i truculentes» produeix en la senyora Paus «un 

róssec d'esporuguiment i la ferma creenga que, si hagués nascut home, hauria estat im 

gran detectiu. Per tot veia misteris: des del drapaire que passava tot cridant amb el sac al 

coU, fins al carboner d'ulls d'africá, tots eren Dadres i crimináis fero?os, disfi-essats. Qmn 

efada a fer passejades, que no s'esqueia gaire sovmt, tots els vianants, sense excepció, 

eren assassins i moneders falsos. L'escapada deb presos de la Model i de r"Uruguai" la 

tenia amb els nervis en tensió i el xerric a les dents. Dormia amb un uU despert i, a cops 

de puny, desvetllava el marit que, per culpa de tanta d'activitat professional com 

desplegava, tenia un son profimd» (60-61).̂ ^^ El personatge, per influencia d'unes certes 

lectures, converteix casa seva en una fi)rta}esa, el dia a dia en tma paranoia i la pobra 

minyona en l'objecte del seu sadisme; esdevé una mostra extrema, caricaturesca, de com 

aquesta mena d'obres afecten la realitat —el públic i el seu capteniment vital—. 

L'adjectivació apHcada a les noveMes que llegeix (son «canibalesques» i «truculentes», 

és a dir, antropo%iques, feroces, atroces, cruels i horroroses) indica la distorsió que 

se'n deriva: la representació del món en termes d'estricta criminalitat (la recreació 

morbosa en el "sang i fetge"), sense correspondencia amb les condicions habituáis de 

l'existéncia de les persones. La caracterització hiperbóUca de la conducta delirant i 

irracional que té la senyora Paus vehicula la parodia del seu comportament vital i, per 

tant, del fet de "novel-lar" la propia vida; breu: d'adoptar una actitud en ílmció d'uns 

models ficcionals que no hi teñen res a veure i que ella s'ha cregut i ha assumit 

literahnent. 

La senyora Paus, tannBteix, és (i cal emfesitzar-ho) im pei^onatge de ficció; en 

canvi, no llegeix només novel-Íes policmques truculentes: la premsa sensacionahsta, a la 

cafa constant del cas que exploti la morbositat deis lectors — p̂eró patinada de 

^ Observeu, novament, l'ús irónic de la cursiva en el fragment, solye el qual no está de mes indicar 
que, a part de la referencia histórica —que conferebt versemblan9a al relat (un aspecte del qual també es 
parlará amb mes detall)—, en conté una de lito-ária (també identificada a Porta 1997 i ídem (ed.) 2002: 
42, nota 32): Pesmait deis moneders felsM ranet a Pobra francesa Els falsificadors de moneda (1925), 
que, entre altres coses, inclou una noveHa dins de la noveHa i, per tant, efectúa una operació 
d'autoreflexió literaria —v. André Gide, Els faisiflcadors de moneda (Barcelona: Edicions 62, 1989)—. 
El seu autor era conegut i admfrat a Catalimya: considerat un deis representants prmcipals de la 
novel-lística moderna, fou objecte constant de comentari i discussió a la premsa des deis anys vmt (v. 
II.2.4.1, nota 245). 
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credibilitat per la seva naturalesa en principi informativa—, li ratifica la visió del món 

vertebrada a partir deis Uibres que devora. Dins de la narració, la contigüitat de les dues 

modaUtats (la periodística í la noveMística), la seva superposíció en la ment de la dona de 

l'advocat i la ridículítzacíó d'aquesta figura teñen diversos conseqtiéncies: adverteixen de 

la felsedat de l'equacíó diari = objectivitat - veritat; interroguen els límits establerts 

entre diferents formes escrites (per estatus de "veritat") de representació de la realitat; 

subratllen el binomi llenguatgelficció; prevenen tant deis perills de confondre Uteratura i 

vida com deis efectes perniciosos que una determinada mena de narrativa (sigui amb el 

suport genéric que siguí) pot teñir, i, en darrer terme, exhorten a reflexionar sobre els 

límits entre reáUtat i ficcionalítat mítjangant la visualització deis mecanismes de seleccíó, 

organització, construcció i articulació expressíva (és a dir, de materialització en un 

discurs verbal) que configuren l'una i l'altra a partir d'uns parimetres particulars. El 

genere detectivesc truculent, el periodisme morbos í el púbüc inconscíent — 

"imbecü-litzaf', en la terminologia de l ' é p o c a — e r e n , així, objecte d'una 

caricaturització que incorporava, per la via de l'exageració, la desautomatització deis 

seus procediments, mecánica i actituds, i que, com a resultat, obUgava a prendre'n 

consciéncia i en possibilitava un distanciament lúdic i critic, divertit i instructiu. 

La inclusió de díwrsos titulara, noticies i anuncis d'im periódic en cataH enllaga 

amb l'exemple anterior peí que fe a la parodia de fe premsa —a. l'arbitrarietat del que hi 

surt i de com hi surt—, pero se'n distancia per ironitzar directament sobre fe política, fe 

cultura i fe pubUcitat. 

[...] Llegeix els títols de les informacions. Les lletres grosses se li enduen la 
mirada. 

"Lerroux es quedará sol." 
"Gran míting d'esquerres amb Prieto i Aaaña d'oradors," 
Hi anirá; a veure qué prediquen. ¿Qué mfe? 
"Llegiu els Clássics. S'acaba de posar a la venda la darrera edíció de can Bemat 

Metge, que ningú no llegeix." 
"Ressenya de la sessió a rAjuntament." Aixó está bé; que ens expliquín qué 

passa a casa. "Es díscutek el pressupost de les olives i els musclos que els díputats 
consumeixen ais escons roip del Parlament." 

Aixó, ho llegeix detingudament. "Set mil olives i quatre mil musclos. Avís ais 
díputats més prímmirats, per mitjá d'un cartell que dirá: Per amor al company 

Recordem que Rossend Llates va vincular la mibeciMitat a la lectura de noveMes Manques (v. 1.2.2.2, 
nota 159). No fou l'únic. En un article sobre els concurses de bellesa, per exemple, ima destacada 
militant de la Lliga assen}^iava aqüestes competicions, els Uibres de color rosa i les peMícules 
sentimentals com a fectors principáis d'imbecillitzacíó amb relació a les dones (v, Paulina Pi de la 
Serra, «Concursos de bellesa», DS, n. 31 (18-V-I935), 3). 
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d'escó, sou pregat, senyor, de no escopir el pinyol d'oHva. Si estimen el proxim, 
empasseu-v<»-el." Gira fiíU. "És condemnat a mort l'incendiari del Reigstag." 
"Venda d'estupefecients." "Gran vaga m perspectiva." "Atracament 
cinematográfic." "Proveu d'aquesta crema la blanesa i tomaren a la vostra 
jovenesa." "Necrológiques. Ressenya de la mort del conegut home de lletres que 
treballa en coMaboració amb Josep M." de Segarra." "Els darrers moments d'un 
morfinóman." "Al districte cinqué, en Gasch s'hi passeja." "Si voleu créixer dos 
centímetres pengeu-vos d'una corda." "OH de ricí per a purgar-vos: el millor de 
tots... períiimat..." 

Ramón Rampell tanca el diari. (102-104) 

La broma sobre el poc éxit de les edicions de la Fundació Bemat Metge (tot un 

projecte cultural, il-lustrat, entre altres coses, per la publicació de les principáis obres de 

la literatura catalana en la coMecció Els Nostres Classics), sobre la fiítilitat deis temes de 

discussió de la política municipal, sobre escriptors com Sebastiá Gasch i Josep M. de 

Sagarra, etc., parodiaven (igual que passaria a Crim) un món prou conegut per ais 

lectors de Fépoca^^^ I amb tm format que reprodueix les convencions periodístiques. Les 

possibilitats de manipukció, evidenciades per la concreció humorística de la forma 

preestablerta, posen de maiúfest, en un moviment molt trateliá, el potencial enganyós 

(ficcional) del seu contingut malgrat la pressuposició de fiabilitat i veracitat atribuida a la 

premsa, i específícament al genere de la noticia. 

Amb els ammcis ocorre el mateix, pero s'hi apliquen, simultaniament, efectes 

irónics vinculats a la trama de Fobra. Els recursos publicitaris — l̂a rima, el consell per 

millorar o l'exaltació de les qualitats del producte anunciat per damtmt de les de 

qualsevol altre— es mostren desproveils d'omament, com a sinq)les reclams per vendré 

alguna cosa sense cap garantía d'eficácia. La recomanació de penjar-se d'una corda per 

créker (amb la remissió implícita al suícidi per ser mes feli?, ja que ser baix pot 

confortar un complex i, dones, la ínfelicitat) connota, mes clarament que els altres 

enunciats, Fabsurditat i la insensibiütat que hi subjeu sota la vohmtat aparent (únicament 

estratégica, amb fíns comerciáis) de contribuir al benestar del consimúdor; els altres dos, 

significativament, connecten amb dos deis fils principáis de la noveMa: el rejoveniment de 

Ramón Rampell grácies a Faventura imminent i la tragedia d'haver hagut de prendre el 

purgant. De la mateixa manera que una crema no retoma la joventut a ningú, Faventura 

—-finstrada— no només no el tomará jove, sino que Fenvellirá defínitivament; i per mes 

Respecte de la Fundació, Roser Porta afirma que constituía «el máxim exponent del culturalisme i 
l'elitisme, sobre els quals Trabal i Rodoreda fen humor» (Porta (ed.) 2002: 61-62, nota 47), cosa que 
exemplifica, pei que fa al sabadellenc, amb una citació de Quo vadis. Sánchez? (1931). 
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que hom prengui una purga perfiunada com Poli de ricí que s'anuncia, alió que se'n 

deriva no correspon precisament a aromes fiagants, igual que el rubinat desencadena (tot 

i que solament en part) el desastre mefitic final de la noveMa. 

La falsedat que s'amaga darrere d'aquestes modalitats textuals pren una altra 

dimensió en el cas de la carta que rep Ramón RampeU. El seu amic M. SalvateUa, que es 

casa, li escriu, teóricament, en nom de l'amistat que els uneix malgrat la Uunyania —«el 

record deis amics, tot i les distancies que provoquen el silenci, no es pot dir que sigui 

mort. I ca!» (133)—; la Uetra, a la práctica, acaba exposant l'interés real que hi ha al 

darrere de la suposada il-lusió per compartir la noticia amb un confrare: 

T'explico tot aixó perqué em cai, per l'amistat que et tinc, fer-t'ho saber, i, 
d«prés, pa-qué em facis un bon present. Cal conéixer els amics; nom& hom els 
conebc a les ocasions. Aprofito aquesta. No em compris cap llum per la tauleta de 
nit: ja me n'han regalats set. Dos son exactos. No volen que la fosca ens empari. 
Compra'm un tinter. El despatx será estil Renaixement. Sé que mai no hauré 
d'escriure, ja que la meva feina no s'ho porta, pero és moh bonic de poder ensenyar 
el despatx a les visites. Com mes gran será (el tinter) mes m'agradará. Entesos. Ja 
veus que m'he recordat de tu; gairebé que ets deis primers que saps la nova. 

Records per a la teva muUer del teu amic que no t'oblida. (134-135) 

L'explicitació de l'objectiu básic de la carta —que Ramón RampeU U compri aUó 

que vol— desmenteix que l'amistat en sigui la justificació; sobretot, perqué SalvateUa 

manifesta sense cap mena de pudor que no tomará a escriure-ü, ja que el tinter es 

convertirá en un objecte purament ornamental dins d'un espai iniitU i decorat, en 

exclusiva, per guardar les fi)rmes. Tot plegat, dones, entra dins de la pura convenció 

social. El mes significatiu és que el protagonista no solament no s'indigna davant la barra 

del seu suposat amic (quan la dona, assabentada del cas, U diu que caldrá fer-K un 

present, eU assentebt), sino que encara el conq)adebc peí fet de casar-se: 

Pobre SalvateUa! pobre xi<»t! quina llásíñna que li fe... Es casa! Casar-se! 
Dormir, esmorzar, diñar, berenar, sc^ar amb un tira. Un tira cpie, perqué et cus els 
botons i et sargebc els mitjons, es creu omnipotent i t'espia. Quina una que se te'n 
prepara! (136) 

Ramón Ran^eU no s'adona de la mercantilització de la relació que SalvateUa du 

a terme, a desgrat que el text li'n proporciona les evidencies de manera diáfena, perqué 

eU mateix está instal-lat en aquesta tipología de capteniments socials, perqué el costum 

avala la petició i perqué la circumstáncia en qué es troba filtra l'esdeveniment de la vida 

de r"amic". SalvateUa contreu matrimoni pels mateixos motius que l'induíren a eU a fer-
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ho amb la seva actual dona, és a dir, per una prioritat material que no té res a veure amb 

l'amor: «Ell [Ramón Rampell] s'hi va casar perqué no era pobra i s'ha passat la vida 

administrant-li els béns que, ben menats, han augmentat progressivament» (8); el 

company, encara que pretengui estar enamorat, es marida «amb una xicota que és im 

bocí de confitura de codony, un tresor, un joiell per a la vista, i una joia per ais sentits... 

A casa seva están bé„. bé, noi, bé; uns hisendats amb molta de térra i un bon compte 

corrent al banc... Quin bé de Déu de noia! Ni alta ni teixa, ni grossa ni prima, ni riallera 

ni sorruda, ni eixelebrada ni eixarreída, ni bonica ni lletja —com el meu puput, pensa 

Ramón Rampell,— ni dolga ni amarga, ni cuca ni ocell... ja pots rixn-e; l'ideah (134). La 

tria deis mots «treso0>, «joieU», «joia» i «bé de Déu» per definir la fiítura esposa — 

d'altra banda tan vulgar que es queda a mig camí de qualsevol qualificatiu (cosa que 

l'enmneració introduída peí «ni» expressa)—, al costat de la referencia a les propietats i a 

les finances familiars, delata l'interés económic estrióte que mou Salvatella (al qual 

s'afegiria el fector "gastronomic", erdtic, vehiculat per la referencia a la confitura). 

El matrimoni, d'aquesta manera, apareix com un contráete pecuniari i pragmatic 

en un text que desclou humorísticament les pautes socials establertes que s'hi imbriquen i 

exposa la mentida que reposa a la base de moltes refecions, ja siguin conjugáis o 

amistoses. Ramón Ran^ell hi está tan immers que no les veu ni tenint-les davant del ñas, 

escrites sobre el paper. La seva percepció del món i de les coses está absolutament 

mediatitzada per les mateixes normes; excepció feta, és ciar, de h. seva relació 

extramatrimonial, regida pels patrons Iiteraris de la novel-la rosa. 

El fet que els personatges anomenin amistat una cosa que no ho és, pero que 

s'adiu amb la convenció social sancionada, i que Ramón Rampell actm segons la mateixa 

pauta que Salvatella, en aquest sentit, té una altra representació especifica en la narració: 

la visita al senyor Paus per demanar-li radre9a del motel Quan el protagonista se li 

queixa de l'esposa, l'advocat, «sense adonar-se que el seu amic no s'interessa peí que 

pugui fer o deáar de fer la seva dona, li explica amb mes ganes de consolar-lo que no 

pas de consolar-se la deu de maníes persecutóries que abasseguen l'ánima de la seva 

mullen) (67). Rampell no té ni un mínim interés en els problemes del seu "amic", a qui va 

a veure únicament per aconseguir el mitjá de consumació de l'adulteri. De fet, el senyor 

Paus és im expert en l'art de l'engany, tant personataient (les seves aventures son 

ionombrables i ha elaborat tot un discurs que les legitima) com professionalment (amb la 
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demagogia propia de i'ofici —del qual no deixa d'haver-hi una sátira— aconsegueix 

sempre que els plets li fallin a favor). La societat el premia amb l'éxit perqué en manté les 

formes, per bé que, en realitat, fa la seva volimtat sense cap mena de consciéncia ni 

remordiment; H dona sempre la rao i el convertek en l'artífex honorat de la justicia. 

Ramón Rampell hi recorre, precisament, perqué sap que li pot proporcionar la máxima 

garantía en l'engany, pero pretén haver-s'hi adregat peí confort amical que en pot rebre: 

«He acudit a tu perqué sé que, peí fet de no estar exempt de pecat, no farás mofa deis 

meus sentiments; que em comprendrás, que ádhuc un bon consell puc esperar de la gran 

confíanga que et tinc i em tens» (74). Paus juga el matek joc i es comporta, aparentment, 

com un bon company: l'advertek deis perills d'haver-se enamorat a la seva edat (encara 

que per raons diferents de les que es podrien imaginar).̂ *̂ Per akd els dos personatges 

poden acabar cómicament entendrits en extrem Pun per l'altre: 

[...] L'amor a cinquanta anys no és un foc, no és xm abrandament momentani; és 
una cosa molt mes profimda, molt mes seriosa. — Esguarda Ramón Rampell, que 
no sap qué dir, amb vera compassió. — Hi dones la máxima importancia; Iliures el 
cor a una dona que no saps si apreciará el Iliurament. Jo també el vaig donar en 
casar-me. El vaig donar i puc dir que m'ha servit. Sóc acompanyant d'un detectiu 
que, si descobria que tinc unes amigúeles... Pensar que tot ho faig per poder tirar 
endavant!... Pensar que sóc home de consciéncia!... 

S'emocionen; comencen a plorar. 
—Pobre! 
_ I t u ! 
— Ai! 
— Quina vida! (77) 

La seva propia fersa els ha anat arrossegant. La ficció (cobrir les aparences) se'ls 

ha convertit en realitat —en emoció, en plor—; una reahtat, tairaiatek, ficticia. De 

seguida, en conseqüéncia, es concentren en alió que importa, d'una manera práctica i 

desproveída d'omaments, ara ja amb la tianquil-litat d'haver fet el que calia fer: 

Reaccionen; s'ekuguai els ulls. 
— Dius que vols l'adre?a? 
— Sí. • 
— Vina. 
— Espera'm. 
L'advocat Paus s'apropa a la taula de potes de Ueó i es disposa a esaiure. Rápid 

es repensa. 
— Escriu tu; jo dictaré. La meva lletra, saps?... El compromís... 
— Prou. Ja t'oitenc. 
Ramm Rampell, amb tremolins, escriu el que l'amic dicta. 

Segons Porta, el fragment en qüestió es construeix a partir de la parodia de diverses proses de 
GertTHífií, de J. V. Foix (v. iWíi: 48, nota 39). 
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— Em «Mieixat amb el nom de Selva. Si m'anomenes et servirán bé. 
— No hi ha por de r«s? 
— Gent de confian<^ (77-78) 

La falsedat de la seva amistat queda textualment patent quan l'advocat, just abans 

d'acomiadar el prot^onista, está a ptmt d'anomenar-io Jeroni en lloc de Ramón, cosa 

que mostra fins a quin grau és profimda i auténtica la relació (exactament igual que 

passava en el cas de SalvateUa). Pero quan Ramón Ran:q)ell pensa, després, en el senyor 

Paus, el magnifica com a stobol sublimat de l'Mnic i l'arriba a santificar i divinitzar: 

|...] Fins llavore no havia compres tota la válua del mot amic. Mentataent 
s'agenollá davant de l'advocat Paus: el venera bo i tirant-l¡ l'encens del seu profimd 
agratoient. Amic meu! Amistat santa! Company de martiri conjugal, que la felicitat 
sigui teva i que el cel t'oivií la baialicció. El dia del Judici final jo swé prop teu i, 
peí fevor que m'has fet, donaré una empenta a qui calgui per tal que s'adoni que el 
teu cor, a la térra, fou d'or, de platí, de diamant, de hrillant amb raigs d'estrella, 
Amic Paus... la meva estima envere tu será eterna; res no podrá distreure'm del 
concepte en qué et tinc. Ets un home, ets mes que im home, ets un sant baró, ets 
l'amic millor, ets el salvador d'un pobre nadó, t'fópffa la resurrecció... (97-98) 

L'efecte parodie prové del contrast entre I'evidéncia del veritable vmcle entre els 

dos personatges i la parafernália amb qué el disfi-essea En aquest firagment, abcó 

s'aconseguek amb el despla^ament d'elements religiosos judeocristians, imbuits de 

transcendénck, a l'órbita d'algú que feciifta l'engany i proporciona els mitjans, 

justáment, per transgredir tm deis deu manaments: el que proMbek la cobejan^a de la 

muller d'altri. El possibilitador de l'adulteri, que en aquest context conceptual hauria de 

constituir una figura demoní^a, es tiansforma, en la ment del protagonista, en un nou 

Crist, ^r i f icat per a k sdvació deis homes. És ckr que és algú que es vol iniciar en el 

seu art (igualment per "amor") qui el veu així a partir d'uns determinats parámetres 

culturals: els del catoKcisme.̂ '̂ 

Aquest "sacrilegi" de Ramón RanpeB té im paral*M en el rmord del sermó del 

dk del seu casament, provocat per k reflexió del personatge sobre el fet que es prepara 

per mancar al jiaament que féu. La recordan?» de la prédica, narcada entre cometes, 

efectúa una distorsió que deriva, igual que en el cas d'altres modalitate discuraives, en k 

paródia.̂ ^^ El canal n'és k inserció d'expressions "hiq)rópies". Per exemple, una fórmuk 

L'a^ecte mlla?a amb la visió critica dds católics ttóricMamt practicante que Itodoreda va desplegar 
en alguns textos de C/ar/swe. 

La parodia de l'hcHnilia també era present en Hi ha homes que ploren perqué el sol es pon (la font de 
procidencia directa de Pelemat, segons Porta 1997, en la noveHa de Rodoreda); havía aparegut, 
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caracteristíca de la rondalla; la combinació del r^istre pertinent amb algmis termes 

coMoquials («costeUam», entre altres), o la superposició de significats —el mot «cel», 

constantment identificat amb la casadeta, passa d'indicar el premi a una vida segons els 

preceptos de Déu a referenciar el plaer de l'amor adúlter. 

La historia del pecat original pren eos de relat inventat a causa del gir tipifícat 

que la mtroduebc; «Temps era temps, Adam Uiurá una costella perqué fos feta Eva. Eva 

peca, pero amb el pecat es guanyá la penitencia» (150); i l'exhortació a ia fidelitat, a 

l'estimació i al respecte mutu resulta clarament estrafeta: 

"[...] Estimeu-vos; acaricieu-vos; respecteu-vos... Ja ho digué Sant Francesc: 
germá Ueó, germana serp, germá dimoni, germana muller... Tu, marit, estima la 
muller costella de les teves costelles. Tu, muller, estima el teu marit costellada del 
teu costellam... Que Dea us protegeixi, que Déu us empari, que el dimoni no us 
tempti, que el cel us beneeixi. Amén. Encara una altra recomanació: pecat amagat 
és mig perdonar. Recordeu-ho i fijgiu del divorci que desü les llars amb moralitat 
disfressada..." 

Recorda vagament la prédica. No! Alió no ho digué el capellá. (151) 

El reconekement de la distorsió no implica la seva desaparíció ni relimínació de 

la comicitat que se'n desprén. Lsi bé el personatge s'adona de la readaptado del sermó 

que mentalment ha dut a terme, a conveniencia seva, queda ciar que es tracta d'un canvi 

purament formal, perqué el lector conek —i el text evoca— la doble moral caracterfetica 

de molts autoanomenats católics. Una vegada mes, fe caricaturització mostm uns 

mecanismes discursius característics i en palesa les trampes, tot obligant qm llegek a 

descodificar els primers i identificar les segoiKS, aBiora que reforja els vasos 

comunicants de fe novel-fe Un d'aquests vasos ve representat, en el fi-agment, per fe 

paraula «costella», que remet tant al mite biMc com a l'ámbit de fe gastronomfe. Malgrat 

que aquí, en concret, puesta connexió temática no es potencia, al llarg de l'obra efe dos 

espak s'entrecreuen constantment, amb el consegüent efecte satfric i desmitificador. Una 

altra modalitat discursiva parodiada —fe instrucció maternal de les noies abans del 

matrimoni—juga clarament amb fe superposició. 

El darrer capítol d'Un dia de la vida d'm home s'obre amb fe següent citació de 

Les alegres comares de Windsor, de WñHam Shakespeare: «Akí és com jo vaig 

equivocar-n», basant les meves esperances sobre la promesa d'una dona ekelebrada» 

(203). El fiagment es projecta directament sobre el fimcás de l'aventura de Ramón 

anteriorment, en «Els murados de Fonollar», la primera de les dues narracions inte®-ades a La veritat 
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Rampell, el qtial entra a casa seva just a l'hora de sopar després d'haver vist frusírades 

les seves il-lusions amorosos. Envellit, baldat i adolorit, esquinía el paper que hores 

abans havia concentrat totes les seves esperances.̂ '̂ S'asseu a taula, com U ordena la 

seva dona, perd no aconseguek ingerir res; mentrestant, la muller va devorant el menjar 

i, davant de la desgana d'ell, reflexiona sobre els homes i l'encert deis consells que li va 

donar la seva mare abans de casar-se: 

[...] Els homes... Sembla un Ikó amb el plat al davant i el posat pansit. No és 
que anys enrera fos un picarol, pw6 aquest posat de beneit... Tenia rao la seva mare 
quan l'aconsellava. "Compleix el teu deure de casada com cal, de dona decent; que 
el teu regne sigui la casa. Al marit, com més te'l mirarás com un estrany, més 
f e l i ^ sereu. Si li vas al darrera estás perduda. Els abassega la sup^bia i et miren 
com xm. gos. fes-te necessária: que no sápiga on son els mitjons, ni els colls de 
recanvi... Com meays s a t ó de la casa, més necessitará. N o oblidis mai que la 
part del ventrell fe la més important. Alimenta'l! Rreocupa't de la cuina. Una plata 
de crema ben feta i un pollastre ben rostit i a l'hora poden més que totes les 
moixaines que els puguín fer fora de casa..." Quina rao que tenia la mare! L'haver 
seguit els seus consells ha fet que el seu home mai no l'enganyés. N'está 
conven§uda, que mai no l'ha mganyada. En té la més ferma certesa. ¿On trobaria 
tot el que a casa té? (211) 

El discurs maternal conté els tópics de la concepció social de la perfecta casada 

(Fángei de la Uar) i de l'estómac com a órgan fonamental per satisfer l'home dins del 

matrimoni. Desclou, abd mateix, rinterés exclusiu en la conservació de l'estatus que hi 

subjeu. No es tracta de mantenir la relació per l'afecte i per la comprensió —unes 

condicions que no formen part del contráete—, smó simplement de mantenir-k, com a 

vitalici socioeconómic que és; per aquest motiu cal dedicar els esfor^os a la resolucíó 

óptima de les necessitats més immediates de l'tooms (vestir-se i menjar), les quals han de 

garantir que el marit no abandoni l'esposa encara que busqui incentius amorosos fora de 

casa, com insinúa la darrera oració del conselL Akó, en realit^ pot arribar a constituir 

un avantatge per a una dona «decent» que no estima l'espós, que no s'hi ha casat per 

amor. Tots els personatges de la novel-la, de fet, es casen per interés, malgrat que ho 

disfressen d'una manera o d'una altra. La casadeta, per exen^le, «s'havia enamorat del 

marit, quan li era promés, perqué feicament s'averóa amb el seu tipus ideal. Cepat i 

ferreny, sabk dur, amb relativa elegancia, I'abric ben cossat, de muscleres quadrades. 

sobre Sígfrid, de C. A. Jordana (Bar<»íona: Llibreria Catalónia, 1927). 

En un gest paraMel, quan la fal-lácia de la il-lusió que representava s'ha manifestat amb tota la 
CTuesa, Aloma estripa una carta rcraántica que havia escrit (v. 111.4.4). A pesar de les diferencies 
genériques entre les dues noveMes, el motiu hi té una mateixa signifícació de fiHis. 
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S'hi havia casat perqué s'liavia adonat que, fent-ho, tenia la vida assegurada, encara que 

volgués creure que ho feia perqué el promés s'assemblava a Reginald Denny, i perqué U 

cantava canfons, quan estaven sois, amb arrepenjaments de tango malahís» (21-22)."° 

La parodia de les recomanacions prototípiques de les mares a l'hora de preparar 

les filies per a la vida conjugal neix de l'expHcitació del carácter purament materialista i 

mercantilista de la que mclou la noveHa. La defensa de l'estranyesa i del desconeixement 

com a valors en la parella, la identifícació de la necessitat de l'un per l'altra amb elements 

tan prosaics com la locaUtzació deis mitjons o els colls de recanvi, i l'assimipció de la 

mfídelitat com a component previsible que, mentre no suposi l'abandonament, ja está bé, 

demostren fíns a quüi punt el matrimoni no és sino un estat contractual pautat per unes 

convencions, normalment dissimulat en un discurs mes o menys decorat; el discurs que, 

aquí, es desautomatitza mitjanfant la desomamentació. Aquesta desautomatització, a 

mes de fer riure i mostrar la mecánica interna i els trucs de l'ús discursiu, advertebc 

cómicament deis errors a qué la creduUtat i l'assumpció inqüestionada induefacen, a través 

de la seva visualització per la via del personatge femení. La dona de Ramón Rampell 

mahnterpreta el sentit del contingut amb referencia a l'adulteri, ja que está convenfuda 

que el seu domini dins de la casa i la satisfacció culinaria casolana han hnpedit que el 

marit li fes el salt. S'equivoca, ja que ho pensa just el dia en qué ell ho ha mtentat. Si el 

protagonista no se n'ha sortit, aixó ha depés en part, kónicament, del ventrell, esdevingut 

efectivament una salvaguarda de la fideUtat a causa de la purga. 

La noveHa avisa que cal anar alerta, dones, amb tots els "textos" que conformen 

la comprensió de la vida i del món en la cultma on cadascú es troba immers; també amb 

els que en constitueixen referents fonamentals. Per aconseguir-ho. Un dia de la vida 

d'un home els incorpora des de la distorsió humorística i, per tant, sotmetent-los a la 

desmitifícació. És el cas de la historia deis primers pares de la mitología judeocristiana, 

objecte de manipulació per part de la narració.̂ *̂ Ramón Rampell ha sofert una mena 

Una determinada mena de cinema — l̂a referencia vehiculada per l'esment de Tactor (v. Porta (ed.) 
2002:21, nota 11)— i de música (v. ibíd: 22, nota 12), segons es representen en la noveMa, intoxicaven 
el públic en la mateixa mesura que les noveMes sentimentals. 

A Porta 1997 (i en les notes corresponents de l'edició recent de la noveMa de 1934) es concreta 
l'análisi d'aquests elements (directament des del referent bíbUc o des de les seves versions literáries, 
com la de Milton) en qualitat de via per parodiar l'amor sacralitzat i espiritualitzat, el tema del Génesi i 
altres personatges bíblics en el mare comprensiu general de la desmitificació. L'estudiosa indica que 
aquesta parodia de mites i l'ús de la imatgeria i deis conceptes de la religió católica procedeixen de la 
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d'expulsió del parada —̂ un paradís M-hg (artificial) que ell mateix s'havia constmit 

imagináriament—, ocasionada parciahnent per la tiranía de la dona sobre el seu estómac; 

aquesta tiranía, exercida mitjan^ant el rubinat, ha desencadenat ims esdeveniments poc 

propicis a Fembolcall romántic necessari perqué l'aiulteri es pogués consumar. La poma 

que Eva va donar a Adam s'ha convertit en un purgant antítemptació; I'edén perdut, en 

una relació amorosa inexistent, somniada a partir d'uns models literaris que no teñen res 

a veure amb la realitat i que es presenten des de la ridiculització. El dolor i el sofiiment 

fináis de Ramón Rampell, certament trágics des del punt de vista huma, s'equiparen amb 

el calvari de la parella bíblica, pero la transferencia de pía i la transformació cómica del 

referent que la parodia implica n'exposen el caire "literari" i en rebaken la 

transcendéncia.̂ ^^ 

El fet que aquest component sigui introduit des del primer capítol mitjan?ant una 

citació d^EI paradís perdut de Milton, i, per tant, a través d'un text que n'és una 

literaturitza;ió, indica una clara posició, des del comenfament, en aquest sentit, L'ús 

desmitificador que se'n fe a t/« dia de la vida d'un home té a veure sobretot amb la 

caricaturització del comportament del protagonista i de la seva percepció de la realitat, 

encara que, de retrac, afecta inevitablement el referent. La vida de Ramón Rampell, com 

s'ha vist, és definida com un «purgatori»; el mot, qualificador de l'espai de transit de les 

animes que no van directament al cel, s'assocía amb la purga presa peí personatge. De 

manera que alió que, en principi, era mfatic esdevé escatológic. La importancia que els 

tres ápats del dia (esmorzar, diñar i sopar) preñen en la novel-la es relacionen, també per 

associació, amb el purgatori (al matí), amb la perspectiva de l'assoliment del cel (al 

migdia) i amb la vivencia de l'infem (al vespre). Recuperant el comentari de Guillem 

Díaz-Plaja, citat a I'inici de la consideració del llibre rodorediá, podria ser que, al costat 

de la parodia evident del tractament del temps en la novel-la psicológica mitjaníant 

l'organització diacronica gastronónñca, en aquesta suborganització cronológica hi 

hagués, també, una parodia de la literatura romántica. Canalitzada peí menjar, la 

noveMa de Trabal, de les primeres de Jordana i de l'obra de Joan Oliver, cosa que autoritza la valoració 
de la influencia d'un determinat corrent en la producció de Rodoreda. 

No em puc estar de recordar, en aquest sentit, íes narracions de de Josep Camer i de C. A. Jordana en 
qué les histories bíbliques es presenten també, humorístícament, des d'una altra óptica; pensó, per 
exemple, en la d'Eva a «La creació d'Eva», de La creació d'Eva i altres contes (1922) (Barcelona: Laia, 
1982), o en la de Noé a «La venjan?a de! frar©>, de Quatre venjances (Barcelona: Llibreria Nacional 
Catalana, 1923). 
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presencia de !a fisiologia —d'un element prosaic, terrenal, alié a Fespiritualitat del 

component emotiu i sentimental— transgredeix, en qualsevol cas, la pauta del génere;̂ ^̂  

pero com que articula una estracturació temporal que, al marge de la seva concreció, s'hi 

correspon, no la dinamita, sino que en materialitza la caricatura des de la seva mateixa 

inclusió. 

De fet, el tractament del temps constitueix, a Un dia de la vida d'un home, un 

aspecte important amb relació a la parodia de la noveMa psicológica, perqué se'n 

manlleven les convencions i s'hi aplica el filtre defi)rmador.'^ A part de la relleváncia 

d'aquesta base fonamental en el model genéric a qué remet el tftol, la nartació n'aplica la 

dUacíó ten^ofal i n'estrafá la subjectivació mitjangant els seus mateccos procediments. 

Un abast cronológic limitat — ûn dia— concentra el temps del relat, encara que s'M 

ittcorpori el periodo anterior per proporcionar-ne els antecedents (una operació, d'altra 

banda, habitual en el genere). El motiu de la lentitud en el pas de les hores, que respon a 

la io^ressió del protagonMa (im^ient perqué arribin les sis de la tarda), aparek 

repetidament i e)q)lícitament, refijr̂ at per la presencia de rellotges que les marquen. 

Tanmateix, s'introduek l'element cómic amb relació al temps i a l'acció per la via de la 

correspondencia entre aquesta morositat i la urgencia que sent Ramón RampeU, cosa que 

refermen la suMivisió delimitada pels moments deis ápats (capítols i i v-vi, vm i xn) i el 

lapso necessari per tal que la purga feci efecte. En aquest matek sentit, la noveMa fa ús 

deis correlats veterotestamentari i neotestamentari, de la simbologia de les estacions i de 

les referéncies conten^ranelzadores. 

Els aspectes fisiológics í materials de la vida humana no només son üiclosos en la noveMa, sino 
emfasit^ts ("snpitjorats") per la via de rexageració. Així, menjar esdevé golafi-wia desm^urada a i el 
cas de la dona de Kamon Rampell; dormir es «mverteix en roncar, cosa que explica que el matrimoni no 
ccanparteixi Hit ni habiteció; el sexe es pr^onta com un desig bestial de pcssessió (p&c bé que disfi-«sat 
amb el nom d'amor) p&c part del protagonista, i la seva preocupació crmatística a l'hora de l'adulteri es 
presenta en qualitat de gasíveria miserable. L'accentuació d'aquests aspectes (tma dúnensió en qué 
Rodoreda es recrea i que, segons Porta 1997, lliga l'obra amb l'humor de Pitarra) i la centralitat del 
tana de la purga expliquai els blasmes de la crítica al mal gust del Ilitee (v. in.3.2.4). 
^* Roser fórta (v. ibíd) sulffatlla cpie el temps és un deis elements m& destacáis de l'obra en tres 
nivells: el mes evident, la retnffl"ca constant del seu pas en la narració primera; en segon lloc, la 
subjectivació que convertefac el component en la clau de l'esfructura i el ritme de la novella, divisible en 
tres parts des d'aquest pimt de vista (capítols i-rv: plantejament / altemanfa de la narració primera i 
d'una segona narració que intepa el passat; v-ix: desenvolupament / narrado primera i alentiment del 
ritme narratiu; x-xn: desenlia? / impredsió tanporal a partir de la trobada al meublé); en darrer t c ^ e , 
el procés de rejoveniment i envellimait diraámnent reladonat amb el tema de Faust (en qué el motiu de 
la recuperació de la joventut es tensa pels seus dos extrems, ja que és exagerat fins a la infentesa 
inícíahnent, quan sanbla que es produeix, i, al final, fins a la mort metafórica del protagonista després 
delseufiaí^). 
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En els capítols n i ffl, quan Ramón Rampell í la casadeta inicien les seves 

trobades a soles, el referent bíblíc aparebc amb fimció paródica, Així, després de la 

segona visita a casa d'ella, el protagonista té «la sensació, en babear l'escala, d'ésser 

Aíiam en persona, llangat del paradís, amb Eva que s'hi quedava. El pecat original el 

perseguía i li queia al damunt fent-li lent el cambiar» (36). Aquest microparadls perdut i 

la seva Eva, no obstant abcó, son un menjador on hi ha una estufe al damunt de la qual un 

pot d'eucaliptus va buUint, una atmosfera carregada a causa del baf i deis silencis i una 

dona «Imixeta, pleneta, bruna; amb els ulls com dues atzabeges, Iluents, i unes mans 

blanques amb els dits grubmts a la base i prims a la punta» (22), i que porta una bata 

rosa. Les visites duren set dies — ŝet dies de trobades castes que possibiUten la il-lusió de 

l'amor i que representen rinici de la relació (de la matebca manera que Déu crea el món 

en un període de temps equivalent)—, fins que la portera comenga a tafenejar quan 

encara felten tres setmanes perqué tomi el marit. Ramón Rampell no suporta la 

perspectiva de passar vint-i-un dies sense veure la seva estimada: «tres setmanes sense 

sentir l'olor del pot de I'eucaliptus buUint damunt l'estufe... Impossible!» (38). Aleshores 

proposa que passegin, i ella accepta illusionada perqué es veu com un personatge de 

pel-lícula: «Li vingueren al record escenes del film Orfes a Budapest: el pare ombriu; les 

fiílles fines deis Iliris d'aigua. Els dos enamoráis dins del Uac...» (39).'^^ Volten per la 

ciutat i, el darrer jom, van al cinema. Pero quan el marit toma, passen «quaranta dies 

d'enyoranga» (49) —una quarantena que remet a Testada de Jesús al desert, amb el 

dejuni corresponent—; fins que es troben casualment al carrer i Ramón Ranqiell, sentint 

que és el moment i sucumbint a la temptació contra alió que estípula el referent religiós, 

la besa i fi reclama de quedar un dia, a soles, en tm lloc íntim i discret. La seva 

argumentólo per aconseguir-ho inclou, entre altres coses, un paral-lel entre les obres de 

misericordia i la seva necessitat absoluta d'ella: 

[...] Pecar un sol cop no és pecat. Pecar és aviciar-se en el pecat. Pecat seria que 
s'adeleressin a cercar amants per tots quatre cantons; perqué sí; sense amor, smse 
la sensació íntima d'ester completament apariats. Alió, alió que ells ferien seria 
una benedicció i no un crim. Les obres de misoricórdia son catorze. Set de 
corporals. Les corporals son: donar menjar a qui té fem: donar beure a qui té set; 
vestir els despullats; visitar els malalts i presos; recollir els pelegrins; rescatar els 
captius; oiterrar els mtats... Jo tinc fem d'amor, set d'amw, el meu cor está 
desabrigallat sense l'abrigall deis seus bra?os acollidorament amorosos... Sóc un 

La pel-lícula fou estrenada al Cinema Fantasío, de Barcelona, el 2-XI-1933 (v. Porta (ed.) 2002: 29, 
note 18, on es proporcionen les dades essencials de la cinte i el resum de l'argument). 

868 



malalt: visiti'm! Sóc un pelegrí... aculli'm! Sóc un captiu: rescati'm! Sóc un mort 
si no m'escolta: escolti'm! (53-54) 

La recerca de justificació de l'adulteri en la mateixa ética que el prohibeix té una 

concreció cómica peí contrast entre el que pretenen les consignes origináis i la 

interpretació sacrilega que, en benefici propi, en fe el protagonista; pero, 

significativament, a partir de les possibilitats que el discurs en qüestió ofereix en si 

matek. El sentit d'aquest discurs, dones, no és desmentit, sino invertit lógicament en la 

seva aplicado práctica. 

La inversió, un deis mecanismes principáis de la parodia, s'aplica, en una altra 

direcció, al moment de l'any en qué s'ha iniciat la relació sentimental i a Testado en qué 

s'ha de consumar. La clara commutació del tópic literari, que assimila la primavera a 

l'amor i a Tentrada en la vida i Festiu a la plenitud amorosa i existencial, té un efecte 

corrosiu.̂ ^^ Perqué la tardor i Thivem, carregats metafóricament com a etapes de 

decadencia i mort en les edats de Thome, resulten una época absolutament inadequada 

(sempre segons el tópic) per viure una passió; el desenvolupament del relat ho ratifica. I 

és que Ramón Rampell mai no va al temps que toca. Nascut ja abans d'hora, com s'ha 

vist, el seu comportament estacional és sempre equivocat. Eb mesos primaverals els 

dedica a regar i a llegir «d'esma, el diari» (12); és a dir, es concentra en la part de la 

realitat menys vinculada a les emocions. A partir de Tinstant que s'enamora i durant tota 

la temporada tardorenca i hivemal que dura la il-lusió, en canvi, substitueix la premsa per 

les novel-Íes roses «que abans arreconava conqjietament desinteress^> (46-47); la 

substituek peí sentiment, encara que sigui llegit i carrincló. 

La lectura i el rebuig respectius del diari, que el dia del seu adulteri potencial 

flegeix excepcionalment per distreure's del temps que no sembla voler passar, viabifitzen 

la inclusió de claus diacróniques per a la situació cronológica de la narració, no pas 

exemptes d'tm con^onent satMc amb relació al personatge pero també, 

complenwntáriament, a la política local, estatal i mundial i ais mitjans de comunicado. En 

aquests fragments hi ha picades d'ullet que el públic coetani mínimament informat havia 

de reconéixer necessariament, i que, a part de conferir versemblan9a a la novel-la, hi 

afegeixen un element hiimoristic m^ (que seria potenciat a Cnw). Per exemple: 

L'element s'havia posat en joc, seriosament, a Del que hom no pot fugir, el recurs, dones, només 
canvia de forma «eterna amb relació a uns altres fins. 
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[.„| Trobava bé que giianyfe TEsquerra i que pa-d« la Lliga; i quê  desprfe, 
amb aquella llei tan /ogíea del péndol, pa-dés {'Esquerra i guanyés la Lliga.,. i 
tomem-hi! Una punta de smtimentalisme, deu abundosa (diuen) deis cors catalans, 
el féu plányer-se de la mort de "l'avi". Havia donat la rao ais amics que en deien 
cent i una, pero aixó no lleva que s'admírés del gran respecte que la mort inspira. 
Tota aquella premsa que només tenia veu per a d^compondre aquella figura 
venaraMe, m veure-Ia descomposte por mi^á á'dtri, deixá de clamar, 
d'esgargamdlar-se, i canvíá de táctica amb un gran giravolt de ploma admirable 
per tots conceptes. Goicoechea i Albifíana bramaren i el nostre home se sentí tan 
catalanista i tan patricia com no s'havia sentit d'en?á de la dictadura. Puja 
Companjs, deixaroi els aparells de radio de donar compte de les corones trameses 
a la tomba del primer president <atalá i, al cap de quatre dies de tomada a la 
normalitat, li sembla que mai de ía vida no havia passat res; que el presideit m el 
de sempre, i així haiffia continuat d'abalíit si no l'hagués coneguda... (12-13)^^' 

La visió crítica del món polític, del nacionalisme nostrat, deis seus tópics 

swstentadors, del patriotisme superficial, de la premsa i de k radio s'imbrica en un 

moment perfectament acotat per k referénck a k mort de Macia (el Nadal de 1933), 

cosa que, juntament amb altres dades i amb k circumstánck d'haver estat publicada k 

tardor de 1934, ubica k novel-k en ek n»sos posteriois al traspás del pieisident, en el 

passat únmedkt, en conseqüéncia, del present del públic. 

En el capítol n, el procediment reaparebc amb una fimció i una forma paral-leles i, 

a&ora, difei»ats. El mecanisne servek per i-lustrar el desinterés del protagonista, un 

cop enamorat, peb diaris i alió que hi surt, al matek temcps que es refiírcea el 'Realisme" 

i k '*proximitat" de k novel-k amb k referencia a escriptors coneguts i a les seves 

col-kboracions ftses a la pmnsa: 

f...] ¿Qué n'havia de fo", del moviment de Bwsa, deis atracament^ deis canvis 
meteorológics, de la página de l'estranger i de la de casa? ¿Qué, que la gent es 
mates i que el fantasma de la aisi, terrorífic i tétric, s'aboqufe, bocaobert i 
unglallarg, damunt del món índefens davant la seva voracitat indomtable? ¿Qué, la 
guerra xinesa, la revolució cubana? ¿Qué, el tmá i el sud i l'est i I ' o ^ ¿Qué, les 
sstafed^ i els carims, i Faisarronada de te misses i el raig de Jordana? ¿Qa% els 
articles de Teixidó, i els psuis de prMa de Bertrana? ¿Qué, efe itineraris de Focius, 
sí el seu itinerari convergía en tres únics vértexs? Amor al míg i amor a banda i 
banda. (47-48) 

La bronm, junt amb efe altres referents, sitúa k novel-k en tm espai perfectament 

conegut deis lectors de mitjan anys trenta, en k quotidianitat del seu dia a dia, a través 

Per ais personatges i els fets histories a qué es fa referencia, v. Porta 1997, o ídem (ed.) 2002: 16-17, 
notes 4-8. notes 4-8. 
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deis periódics; en especial, perd, amb relació a la vida literariocultmal catalana?'* De 

manera rellevant, amb l'esment, en primer lloc, de «Cada dia un raig», la secció de C. A. 

Jordana a L 'OpinióP^ La selecció, Uuny de l'arbitrarietat, resulta significativa del públic 

que busca Mercé Rodoreda: aquell que queda delimitat pels lectors de diaris en cátala, 

peí col-lectiu cuite i "catalanesc" consumidor habitual de la premsa d'esquerres i/o de 

rotatius com La Publicitat o La Veu (no pas de periódics com La Vanguardia).^^'^ l 

demostra unes clares preferéncies, encara que sigui per la via de l'humor; o precisament 

per abíó (igual que la tria d'autors i obres per extreure'n les citacions iniciab deis 

capftols tampoc no es pot considerar gratuña). 

Reaütat i ficció es barregen un cop mes, dones, en un univers narratiu que, des de 

l'autoexposició interna, juga amb el carácter difus deis lúnits entre l'ima i l'altra per 

subratllar-los i, al mateix temps, proporcionar els elements necessaris per copsar-ne la 

diferencia. Amb aquest objectiu, i al costat deis que ja s'han analit2at, s'accionen també 

altres recursos, de naturalesa diferent i tanmatek deutors, en paral-lel, de la construcció 

d'una veu narrativa distanciadora: les al-literacions cómiques, l'esquematitz^ió deis 

carácters fins a convertir-los en caricatures tipus, la combinació de la focaUtzació interna 

amb usos irónics del lenguatge, el joc amb referents literaris concrets i, molt 

especiahnent, la recreació paródica del codi sentimental. 

Al capítol DC, per exemple, Ramón Rampell es troba amb els seus companys de 

tertulia al cafe on va c^a tarda. En entrar-M, els seus pemaments canvien de to respecte 

de la tónica general deis vuit capítols anteriors, cosa que la instancia textual fa explícita: 

Ell, d'avui endavant, tindrá una amant. Es pometrá el luxe de teñir ima amant. 
No sent, ara, aquella tendresa; no sent, com abans ha sentit, que aquella dona será 
la seva veritable muller. Davant deis companys del café el mot amant adquireix el 
ver significat. Se smt home, tal com se'n seníen ells; amb caires d'impudícia i de 
luWciíat. Será un home amb du^ cas^. Tindrá, a casa, dues cares. Fruirá el plaer 

Hi ha homes que ploren perqué el sol es pon, com altr» noveHes anteriors de Trabal, fe ús del 
matefac recurs, del qual resulta ^pecialmoit Ü-lustrativa la referencia a un Ilibre de Caries Riba (v. 
IIL3.2.3, nota 346 i, per ais mecanismo gmerals en qüestió. Porto 1997). El procedhnent també es troba 
en textt» anteriors de C. A Jordana —ijer exemple en El cólica- de la Nuria (v. 111,4.2.2)— i és 
recurrent, sota diverses fórmides, en una part de la novel-lística europea contemporánia {Point Counter 
Poiní, d'Aldous Huxley, n'és una mostra prou coñuda) . 

I, després, de Joan Teixidor, articulista de La Publicitat, de Prudenci Bertrana, col-laborador habitual 
de La Veu de Catalunya amb els seus «Impromptus» i tm deis autors modemistes que interessen a 
Rodoreda, i, finahnent, de la columna de J. V. Foix, també a La Publicitat. 

^° Convé recordar, en aquest sentit, la prosa «Coll de Nargó», on el gran diari en espanyol es 
contraposava irónicament a L 'Opinió i a La Publicitat en uns termes diáfens (v. 111.3. l. 1). 

871 



de l'engany. On vas? —dirá la muller. — A fer im tomb — cont^tará ell. Quin 
tomb! Que bé que fe Déu de donar-n<M una vida per al n<stre ús exclusiu. Que bé... 
Si Ramón Rampell, en el fons, no fos molt huma, el podriem creure un brétol. 

— No sóc un home vulgar. Tino un gran secret a la meva vida. Aquell seaet 
que, en comptes de deprimir, és, per il-lícit, un gran estímul. Necessitat d'engany. 
Qui ho sap? El secret vigoritza, dona forfa, empeny a viure, produebc sensacions 
indescriptibles; adés enardeix, adés aclapara, pero mai no cansa. — Ramón 
Rampell s'hi ha aferrat i assaboreix el deliqui que li ^ un suport, amb vera 
cobejanía. 

— Tinc un gran secret a la meva vida que no pots conéixer tu, ni tu, ni tu... — 
Mentahnent s'adresa ais companys. (140)^*' 

Tot seguit, els contertulians son descrits a partir d'una caracteritsació basada en 

la simplificació deis seus trets essencials, sobretot amb referencia a l'aspecte sexual.̂ '*̂  

Davant de la seva actitud írrespectuosa amb la casadeta —la matebca que ell ha tingut, de 

pensament, mstants abans—, de la broma que hi fen, el protagonista sent com li crek fe 

indignació mentre els altres es riuen d'ell. L'oració amb qué es designa l'acfeparament 

vehement de Ramón Rampell juga amb fe fonética (fe repetició de sons oclusius i d'esses, 

erres i dobles oles que, en els dos darrers casos, s'assocfe inevitablement amb 

l'antropónim), amb el cañe visual de fe imatge i amb fe superposició de fe susceptibilitat i 

de fe identitat del personatge, representada peí nom i peí cognom, per efectuar una 

paranomasfe hilarant que el comentari següent de fe veu narrativa encara hnmergek mes 

en fe comicitat: 

— ¿Que no ho veus, llu?, que és un mira'm i no ran toquis? Sant Josep amb la 
vara florida... S'ha enamorat com un beneit i no se n'adona... Porteu un ciri que el 
ferem anar a la processó. 

Les hrom^ el van enverinant. És indigne tot el que diuaa d'ell. Els darras mote 
els han fet esclafír a tots en una gran riallada. Una riallada que li rqjorcuteix 
feridora en el recó mes profimd, mes sensible, de la seva susceptibilitat. D'una cosa 
tan gran com és l'amor en fen un sentiment mdigne. La riallada s'allargassa i 
ressona com cops de martelldamurU de metall en el seu pobre cervell. 

Aquest fragment ÍMustra moltes de les coses queja s'han comentat: l'arbitrarietat del sentit deis 
signes Imgüístícs («amant»); I'autoexposició de la narració com a artefecte ficcíonal (la impossibilitat de 
coneixement del secret és una convenció acceptada, perqué des del moment i hwa que s'mclou en una 
historia novel-Iada esdevé accessible, mitjangant la lectura, a qualsevol), o la transferencia irónica del 
significat de les paraules oi el ¡KU ús («Quin tomb!» s'^líca tant a la passejada ficticia del protagonista, 
que en lloc d'anar a caminar es veurá amb la seva amant, com a la modifícació de la seva percepció de 
l'adulteri). 

A Porta 1997 s'indica encertadament que la tertulia del cafe té un precedent ciar en Sóc una dom 
honrada? i que suposa una caricatara de certs grups socials, posteriorment potenciada a Crim. Aquest 
ccanponait, els referents culturals i el recorregut per Barralona convertefacaí la novel-la, seg<ms 
l'estudiosa, en el retrat d'una época i d'una ciutat. De fet, l'esbós del mapa social i ambiental —pero 
serios, sense l'exageració paródica, i en la contrapart rural— també és contingut a Del que hom no pot 
fugir i, d'una manera molt mes destacable des del punt de vista del context líterarioculhiral, novament 
en relació amb la realitat barcelonina, a J/omfl. 
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— Prou! — ha cridat amb aquella energía que ell mateix ignora que tingui, 
perqué fiíig de pressa. Ha estat un prou com el que al matí ha fet fiígir la dona amb 
el got de rubinat a les mans, ea:orreguda i sorpresa. (148-149; la cursiva és meva) 

És el discurs de la veu narrativa el que converteix els carácters d'í/« dia de la 

vida d'un home en una galería tipificada de clixés mitjaníant l'exageració, els contrastos, 

la reducció psicológica, la configuració a partir de la vulgaritat, la xarxa significativa deis 

termes definitoris i la dependencia literária.̂ "̂  La casadeta, and, té una imatge trágica i 

romántica del món, creada a través de la música, la literatura rosa i el cinema, la qual 

determina tant la seva elecció d'un marit que simbolitza la figura de l'esportiu (sense 

deixar de veure el matrimoni amb un pragmatisme extrem) com el seu comportament 

amb el protagonista. La dona de Ramón Rampell, al seu tom, és el prototipus 

esperpéntic de Fesposa, l'antiideal amorós. I la resta de personatges secundaris 

(l'advocat, la senyora Paus, la minyona, els companys de café, el taxista, el porter del 

meublé, etc.) representen una mena de museu de cera de ninots humorístics que 

satiritzen actituds, comportaments, figures i tics socials i individuáis, en un deute 

innegable amb la tradició costmnista recollida peí noucentisme (un deute que també 

presenta, significativament, rnia de les manifestacions artístiques que mes interessen a 

Rodoreda: el cinema). 

Ramón Rampell, el mes complex de tots dins de Fesquematitsació, se surt una 

mica d'aquest quadre. És im home gran malalt del cor — l̂'órgan que, en la seva 

identificació metafórica amb Famor en la tradició cultural, el donúna en la noveFla mes 

enllá del problema cardíac, literal, que té—, un esperit conformista i mansoi tanmatefac 

nascut sota el signe de Mart, que s'enamora com im adolescent i sent, en canvi, les 

sensacions d'un vell verd obsessionat per la possessió i Finstint sexual El seu ideal (ja 

rebabíat en la configuració novel-Mica que Farticula) presenta tm desencaix profimd 

Tots están subjectes a aque^ operació. Com s'indica a Porta 1997, no es pot fer una lectura 
feminista del text en el sentit que les dones no hi surten pas mes ben parades que els homes. Discrepo, 
tanmatefac, de la negació absoluta del feminisme de l'autora, perqué, en l'accepció histórica del terme, la 
Rodoreda deis anys trenta era tan feminista com totes les donra de l'época que van accedñr a resf«a 
pública. L'escriptora, a mes, va demostrar ima consciéncia de genere que ha quedat testimoniada en la 
seva producció, va jugar la carta de la condició femenina i, si bé la seva balan?a s'havia de decantar cap 
al compromis literariocultural sense marca diferenciadora, la visió aítica de la situació de les dones i la 
percepció de la relleváncia deis canvis que les afectaven son ims components que es van mantenir; 
^/owa n'és la prova (v. 111.4.4). 
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amb la realitat per mfluéncía de la lectura de novel-les sentimentals.̂ '*'' És el protagonista 

d'una narració i, per tant, un heroi, pero té una vida grisa i vulgar i está, en 

conseqüéncia, «mancat d'heroícitat» (8), cosa que l'insereix de pie, d'altra banda, en la 

modemitat. És, en el fons, molt huma, alhora que ficcional en extrem: és, en definitiva, la 

caricatura de l'home que, després d'una existencia insulsa i mediocre, experinKsnta de 

manera equivocada la possibilitat, per necessitat, d'esdevenir excepcional (literari), de 

viure algima cosa amb intensitat i de recuperar, d'aquesta manera, la joventut 

materiabnent i conceptuahnent perduda. El fet que sigui un dibmx cómic no li resta um 

certa dimensió trágica (justament per ressencialització paródica que l'afecta, ja que 

remet molt clarament a un prototipus amb referents reals i de llarga tradició artística). 

Ramón Ifeai^ell erra, sobretot, en les pautes que regebcen el sm capteniment i fe 

seva interpretació de fe realitat, cosa que fe paródfe s'encarrega de magnificar i fer més 

que evident. Quan es decidebc a fer el gran pas de fe seva vida —a teñir una relació 

amorosa aMltera— ho fe imbuit de literatura rosa, a fe qual s'aboca ávidament mentre 

dura el miratge; llegeix ̂ ¿ores de l 'amor, Al compás de l 'amor i L 'amor abans de sopar, 

Quan fe casadeta es retreu, a fe cambra del motel, ell expressa fe seva trista quebca amb 

uim referéncm del mateix genere: Per qué fuges de mi?, de Josep M. Folch i Torres 

(179).̂ ''̂  Aquesta mem de literatura resulta impietosament parodiada mitjan?ant els títols 

inventats (tematitzacíons rróniques del procés del personatge düís de fe novel-fe) i a 

través de l'efecte cómic del correfet que s'estableix entre les lectures i fe possessió 

sexual: el protagonista «es Han âva, com fera femoleiKa, damunt les pagines verges 

Aquest elemoit ha estat interpretat m clau d'una femmització que, contrastada amb la 
masculinització de la figura de l'esposa, vehicula la parddia de la noveMa psicológica csnttada m el 
tema de l'adulteri des de Tanmarcament m el míte ftustic (v. Perta 1997). 

A propósit de l'aparició d'aquest títol, convé fer memoria que el 1928, i dins de Tot de contes, C. A. 
Jordana havia publicat una narració himiorística que en prenia el nom i que caricaturitzava, 
precísament, els efectes d'aquest tipus de literatura. La connexió ha estat indicada per María Campillo; 
l'estudiosa ha assoij^lat que s'hi «desenvolupa un fipus d'ironia i de recurs humwístic (provioent de 
Camer en m& d'una ocsa, com la resolucíó sa el gag final), lasats sobretot en l'ós del Ilenguatge. Així, 
a través de la defcHinació, el contrast (mtre alió que es diu i la forma com es diu, per exemple), 
l'equívoc i el joc de paraules, es provoca una parodia, la de la literatura rosa, enfocada a través de les 
«mseqüéncíes socials que la seva lectura pot provocar en els 'Tolch-i-torrians" quíxots moderas» 
(Campillo 1983a: 28). El paraMelisme que pr^enta Un dia de ¡a vida d'm home respecte a aquests 
procedimmts i la pres&icia craiareta de la noveMa de Folch i Tones apuntat vers Jordana, una v^ada 
més, com a model de Fesaiptora; la refraíncia de Campillo a Camer tampoc no es pot pass^ per alt, 
perqué Fautor de l e s bonhomies és un altre model important, cíMn s'ha anat anotant, en el cobd literari 
sobre el qual s'assaita la prosa rodíM-edíana. Per a una considerado més detinguda de cadascun deis dos 
llegats,v.m.4.1.2 i 111.4.2.2. 
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d'aquelles noveMes» i, recriminat per la seva dona, «callava [...] i voluptuosament 

penetrava, després de tallar-ne els fiílls, a les pagines verges de Amor a tot drap, noveMa 

en quaranta capítols» (48).̂ '**̂  

La causa mes obvia de la caricaturització és que llibres com aquests condueixen a 

creure en «paradisos inexistents» (137) i a fer-se una idea de l'amor ideal que en depén i 

s'hi higa indefectiblement. En la narració, ella accedek a veure's a soles amb el 

personatge central perqué es veu com una heroma de ficció, i el protagonista, en somiar 

despert la seva lel^ió fiítura, es contempla a si matek llegint-li noveMes d'amor. La 

feUcitat prevista, en la seva figuració imaginativa, delata la vulgarítat de l'ideal romántic 

de Ramón RampeU i el fet que sota l'embolcaU hi ha només el desig sexual: «En un recó 

tindran una ampoUa de vi ranci, una paperína de borregos... Un sol got servirá per a tots 

dos... Entre abragada i abragada beuran vi i rosegaran borregos. EU h Uegirá noveMes 

d'amor; eUa escoltará pacíent, enaiguada... Després de la lectura o a mitja lectura...» 

(109).̂ '*' L'aparició, en aquesta visió teóricament idfl-üca, de necessitats fisiológiques tan 

aHenes a l'espnítuaHtat i la ünmaterialitat del romanticisme com teñir relacions sexuals, 

menjar i beure (i, encara, productes tan poc refinats com vi ranci i borregos) hnpüca la 

irrupció de la reaKtat mes ordinaria. A través de l'efecte cómic, aquesta rebaka l'ideal i 

el personatge, precisament perqué aquest entén que l'escena materiaUtzaria ima situació 

subUm, cosa que denota la seva incapacitat comprensiva a causa del filtre ̂ Ucat. 

Els fets concrets de la relació ja posaven de manifest aquesta incapacitat per la 

vía de la parodia Els moments mes própiament romántics de Ramón RampeU i la seva 

estimada es construeken en la noveMa des de la quotidianitat mes pedestre, en la qual la 

comicitat escomet sense pietat. En la primera entrevista a soles que teñen al pis d'eUa, 

«el cloc-cloc del pot d'eucaliptus» (32), damunt l'estufe, trenca el dens süenci entre els 

^ Tot i que era habitual en el periode i, per tant, és possible que no hi hagués ima relació directa, la 
imatge de 1^ «pagines verges» podria procedir, amb la necesaria transformació pero amb un fi 
humorístic parablel, del final de Hi ha homes que ploren perqué el sol es pon, en qué l'^cultor 
Boutchakjian marxa de casa de Cárol: «El sol omplia el carrer de reflexos abans d'amagar-se darrera la 
catedral inacabada. Boutchakjian és tragué un llibre de la butxaca, un llibre fi-esc, encara humit de les 
pastetes de l'enquademador i la tinta Uuent. Estripá Tembolcall, el tomba, pubc que l'havia agafet a 
l'inrevés; al mig de la plana, ordenades amb una simplícitat perfecta, unes lletres fent una ratlla: Un nu i 
uns ulls. AI damimt, un nom: "Caries Riba". I Boutchakjian desaparegué pels carrers d'aquella barriada, 
pacífics, asfaltats, amb direcció única, aifonsant-se dins d'aquella página verges» (Francesc Trabal, 
op. cit., 201). 

Amb la referencia sexual que introdueixen els punts suspensius, l'adjectiu «enaiguada» adquireix un 
sentit suplementari ciar respecte de les Uágrimes provocades per la cárrega emotiva de les narracions. 
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amants potenciáis; en apartar-se un rínxol rebel, la casadeta s'esgarrinxa el front, crida, li 

cau el mocador i quan tots dos s'ajupen a collir-lo, es donen un cop de cap; és rñístant 

que els cabells d'ella freguen la gaita del protagonista, que «s'estremí de voluptat» i, com 

un vampir, «posa els llavis damunt la ferida del front i n'assaborí la sang fins a no deixar-

n'hi» (33). Després, quan inicien les passejades, s'emocionen a «l'escuHera tot comptant 

les barcasses deis musclos» (39) i miren el mar «mentre els pujava un gran perfiím de 

sardina escabetxada d'un berenador proper» (40); van a Montjuíc i els atraquen (40); van 

al zoologic, on s'embadaleixen «davant deis simis que s'amoixaven desvergonyidament 

ais ulls deis miradors» (41), visiten les foques i creuen que l'elefant els reconeix, com 

tots els altres animáis, d'altra banda ben poc úfenosos: «Cinc dies d'anar-hi i ja tota la 

feuna els era amiga: els lleons reumátics, els tigres tristois, la pantera negra, els óssos 

bruts de serradures... [...] Tots els camívors, tots els mamífers, tots els cetacis, tots ek 

crustacis i tots ek batrack saludaven amb mostres de viva jok k presénck llur» (42-

42^ 3 4 8 paggada rúltima tarda, el protagonista somia k seva estimada, pero ben poc 

idealment: «Aquelk nit, Ramón Rampell k passa en blanc. I, en blanc, sommá verd. 

Sommá que ja era seva [...]» (173). Quan per fi arriba k possibilitat de k desitjada 

possessió sexual, «el pobre felÍ9 i infeli? Ramón RampeU» pateix el conflicte d'haver de 

decidir si el taxista ha d'esperar o no fora de l'hotel, i el pensament del cost —una 

preocupado prou material— és tm deis fectors de k seva indeckió, que el converteix en 

un estrafet Hamlet modem, per a qui ei dilema filosdfic ha esdevúigut un "acomkdar el 

taxi o no acomiadar el taxi?": «L'acomiada o el fe quedar? ¿El fe quedar, o I'acomiada? 

Acomíadar-lo: makment. Fer-lo quedar: pitjor. Que vingui Hamlet a resoldre el 

problema. Aquí et voldria veure, esperít fet a tortures!» (174). 

En haver de pagar per endavant l'habitació, el taxánetre que corre i k mina 

económica que k repetido de k circumstánck avkt significaria —és a dir, k gasiveria— 

La connexió d'aquest episodi amb la peMícuIa O/fes a Budapest (Zoo in Budapest en la versió 
original), esmaltada en la mateixa noveMa, és assenyalada a Porta 1997, on s'intwpreta la referencia 
cinematográfica en qualitat de canal parodie, per a l'aaimalització —l'exposició de la natural^ camal, 
de desig sexual estríete— del suposat sentiment amorós del protagonista. Cal aíegír-hi que el component 
també vehicula la ridiculització del model cinematografíe, cosa que reforía la caricaturització d'un 
determinat tipus de manifestacions pseudoartístiques (en la literatura, el seté art i la música). Sense 
excloure el deute amb el cinema, explícit i innegable no seria estrany que les ^caies al pare 
constituíssiti un nou homenatge a C. A. Jordana: amb el pseudónim Bemat Montsiá, l'autor havia 
publicat Les bésties del Pare. Una visita a la col-lecció zoológica de Barcelona (Barcelona: Barcino, 
1931); el llibre, editat a la CoMecció Popular Barcino, bastebc un itinerari descriptiu, no pas exempt 
d'ironia, deis animáis del zoo. 
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li desperten Tenteninient: «ha de teñir cap per a tots plegats: per a ell; per a la muller; per 

a l'amant; per al marit de l'amant. És noble, és pur, és sant, és de pasta d'agnus, és 

decent, és comprensiu, és católic i és honrat. Dones? Dones a fer-ho tot ben bé i 

d'amagat!» (176-177). Inevitableríient feta la despesa a causa de la inexperiencia, té la 

mala sort que els toqui l'habitació número tret2e (malastruganía segura) i que la 

casadeta el comenci a veure d'ima manera completament diferent, novament des de 

models fíccionals —ara, la vamp cinematográfica—: «És un sátir... és una Dietrich 

mascuüna... si el seu marit la veia, quina tanda de vakos que ü clavaria...» (178). 

Espantada, fe un bot i s'amaga darrere d'una poltrona quan ell se U acosta; just quan 

l'home l'ha cónventuda i está a punt de besar-la, la purga li fa efecte: «Barrabum!... 

Patarrum!... Barrabum-bum-bum-bumüíll» (182). Etc. 

L'efecte demolidor de totes aqüestes situacions, i d'altres de similars que conté la 

novel-la, ve provocat per diversos elements que, arribats en aquest punt de l'analisi, 

potser convé recapitular: la superposició paródica de vulgaritat i dramatismo, que 

redueix la tragedia al ridícul; l'evidéncia de la hipocresia subjacent en molts 

comportaments que segueixen les normes socials (i, per tant, de la hipocresia integrada 

en aqüestes matebces formes); el despla9ament d'espai —i la disnúnució de categoría, per 

contrapunt— deis referents literarioculturals; el desencaix entre els fets i les 

interpretacions que en fan els personatges, contrastados entre elles, a partir de models 

amb unes pautes establertes (amb uns esquemes de fimcionament fixos), les quals a mes 

regeken el seu capteniment; la inclusió exagerada i caricaturesca deis aspectes mes 

prosaics de la realitat en una clara inversió de tópics, i, finalment, la intervenció de la veu 

narrativa, artífex central de la subversió. 

Aquesta intervenció, constant, representa una ingerencia que traiKgredeix la 

convenció de la noveMa psicológica i en blinda la parodia. Les valoracions constants de 

l'actitud deis personatges i la verbalit2ació d'alló que s'hauria de mostrar i no explicar 

suposen una omnisciencia i una intromissió in^ertinents, in^rópies del genere i 

tanmatebc — âquí si— exercides voluntáriament, amb un ciar sentit a causa de la 

naturalesa de l'obra. El distanciament des de la propia narració n'és el resultat, que 

s'ajuda iguahnent d'aspectes que ja s'han vist; o d'altres. Per exemple, els salts no 

mediats d'espai narratiu, com el pas del mental intem al fisic extem, i novament al mental 
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intem, pero transforaiat, del capítol vn; o la transmissió d'una reflexió del narrador a una 

reflexió del personatge en el x. 

En el primer cas, l'ombra que significa el marit en la claror de la felicitat fiítura 

imaginada per Ramón Rampell interromp la visió figurada i esdevé literalment, gracies a 

l'ambigüitat de l'expressió que hi fe referencia i a la contigüitat deis dos components, un 

guardia urbá que agafe peí bra? el protagonista i impedek que l'atropeUin: 

[...] AUó será la vida, la felicitat, la benauran^a, la ampenetració de dues 
animes que, perdudes abans en la migradesa de les tristes passions, hauran trobat, 
cadascuna, la seva parlona, la seva siamesa, aquella mitja taronja que trasbalsa el 
món. Tota la vida la venerará; tota la vida, fins a la mort, cap altra dona no 
enterbolirá la puresa del seu ií«/c amor. 

No ha pensat en el marit; no l'ha recordat fins ara. Una ombra se li ha aparegut 
com si el comminés a aturar-se. 

— Alto! 
No ha estat una ombra; ha estat xm urbá que l'ha agafet peí bmq en el moment 

que un cotxe rabent anava a fer-lo cam picada. (109-11 Of*^ 

Després d'observar una criatura que marraneja perqué «la nurse» Ileidatana 

(anomenada a l'anglesa, com correspon) no la deixa anar a ca^ar un auto al mig del 

passeig, «l'ombra, aquella ombra, se h toma a plantar al davant, ara de debo» (111). En 

realitat, és ciar, cap ombra no H barra flsicament el pas, smó que alió que havia estat 

l'aparició d'un obstacle difominat enmig d'una visió idíl-lica, i que mes tard s'havia 

convertit Uterahnent en el guardia, pren la forma de la veu de la consciéncia, «reflex deis 

seus pensaments» (111), tipograficament diferenciada amb la cursiva i les cometes i 

tanúsada per la paródia.̂ "̂ 

En el segon cas, els escrúpols del personatge davant una pubHcació obscena que 

veu al quiosc de la piafa d'Adria, enfi-ont del qual espera l'arribada de la casadeta per 

anar al motel i consumar l'aduheri, generen una consideració de la veu narrativa que es 

En aquesta passejada de Rampell apareixen algunes escenes de la ciutat que remeten a altres textos 
de l'autora; l'accident de tránsit, en especial, aiUaía amb el motiu recurrent de la circulació i de les 
desgracies que provocava. Ara, el tema canalitza la caricatura de l'actitud de la gent davant un 
atropellament i de la morb(sitat de tot plegat: un obrer que va en bicicleto, distret po-qué es mira el 
protagonista (que l'ha ^ t observant mentre adobava el seu mitjá de transport), envesteix un vianant 
badoc i un ómnibus els atrepella a tots dos; immediatament es forma un rotlle de persones que comenten 
el fet al costat de les vísceres ensangonades de les victimes. A banda de les altres coses, l'anécdota 
potser podria llegir-se com una metáfora humorística de les conseqüéncies de hadar, sigui en la vida real 
o amb relació a la literatura (de la qual cosa s'inferiria, cómicammt, el desastre a qué pot abocar la 
distracdó, la inojnsciéncia, tant respecte deis p«-sonatges de novella com del públic que se'ls fe seus). 

L'episodi concoitra la caricatura del mecanisme de desdoblament de la consciéncia, present en la 
noveMa psicológica, a partü- de les formes ben poc ortodoxes que hi pren la dialéctica entre el jo i el seu 
úf/ter e^o (v. Porta 1997). 
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transfereix al pensament de Ramón Rampell sense cap tipus de pas intermedi, de manera 

que no cal ni repetir-la del tot: 

[...] Una dona de la portada d'una novel-leta pornográfica amb Uigacames i 
mitgs com a únic vestit li fa cloure els ulls. ¿Com es compren aquest sentiment 
púdic en un home que ferá el que Ramón Rampell pensa fer? Ell també es fa la 
pregunta: "Com es compren?..." Ens fa adonar i s'adona que el seu enamorament el 
fe ésser fidel a aquell ángel que ha trasbalsat la seva pacífica existencia [...]. (164) 

Mitjan^ant tots aquests mecanismes, a Un dia de la vida d'un home Tideal 

romántic reverteix en un guinyol grotesc, alhora patétic i hilarant, el titellaire del qual 

busca sobretot provocar la rialla i, a través d'aquesta, minar qualsevol possibiiitat de 

lectura ingenua que derivi en la suspensió de la incredulitat i en la identificació emotiva 

amb productes de la mena que es caricaturitzen. 

La recreado paródica del codi sentimental, que inclou exageradament les seves 

formules mes estereotipades, apareix, sovint de manera exphcita, en diversos moments 

de la noveMa i mostra la felsedat, la ridiculesa i la carrincloneria del model mitjaníant 

l'hiunor i la ironia. Quan Ramón Rampell arriba a casa seva al migdia i es disposa a 

diñar, recorda que no pot menjar res perqué els aliments poden accelerar l'efecte del 

rabinat i desballestar la possibiiitat de l'amor; decidek, en conseqüéncia, sacrificar-se. La 

seva reflexió incorpora cadascim deis tópics de l'enamorat disposat a tot (la tristesa, la 

generositat, la disposició a donar la vida per 1'estimada, etc.); és dar que, en aquest cas, 

la subHmitat de la immolació és enormement reduida peí fet de tractar-se de la simple 

renuncia a un ápat (encara que sigui del pkt preferit), cosa que a mes inverteix el clixé de 

la pérdua d'apetit que implica l'amor, suficient per satisfer qui el sent com a 

espúitualització capag de fer prescindibles les prosaiques necessitats fisiológiques. El 

protagonista, així, passa de k renúnck del diñar a autoconferir-se mentáln^nt el títol de 

símbol del romanticisme, transcendentalitza cómicament un acte í un estat ben poc 

extraordinaris i traek la mistificació que du a terme amb k barreja inconscient del tópic i 

la voluptat de l'ofirena imaginaria: 

[,..] No pot diñar. Tan daurat que ha quedat aquell pit de colomí que treu el ñas 
enmig de dos pésols... Tan bo que és aquell... Amb un esfor? de la voluntat allunya 
pensaments llaminers. ¿Qué val un diñar, dos dinars, tres dinars, quatre dinars, 
cinc, cent, mil, al costat de la m«ija exquisida que podrá assaborir a cor qué vols? 
A desgrat de tot, li és una satisfecció de pensar, i de saber, que li és agrados el 
sacrifici. La consciéncia li fecílita la certesa que el seu amor augmenta. L'era del 
romanticisme no ha mort. És vivent com mai en el mes pregón de Ramón Rampell. 
Qué, en el mes pregón? I en el mes fora. Tot ell traspua amor i aquella tristesa, 
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aquella mena d ' ^ t contonplatiu al qual els atacats son condemnats. El sacrifici li 
sembla migrat. La sang, si calia, la vida, si fos necessari, mentre, en l'instant de 
traspassar, ella l'acollís ais seus bragos i plores la seva mort.. Morir amb el cap 
recalcar al seu pit tendral... (127-128)"' 

El llenguatge de la noveMa rosa i els sens estatuís conceptuáis son caricaturitzats 

des de la literaturització, des d'tm univers narratiu en qué els dos personatges centráis 

apliquen «guamiments de literatura barata» (142) a mía vida submergida, d'altra banda, 

en la mes pura convenció social (també una altra ficció, un altre espectacle). Les 

mentidos en qué certs parametres obliguen a incórrer, les fel-lácies que origina una certa 

expressió pseudoartística — l̂a narrativa sentimental en especial, pero també el cinema i la 

música que s'hi corresponen— i les seves conseqüéncies (sobretot per a aquells que hi 

assimilen una fidel imatge de I'existéncia htunana i una pauta a seguir, en calquen eis 

esquemes i pretenen viure, per dir-ho de pi^ssa, a so de tango), eren denimciades no des 

de la ideología, sino des de la incorporació paródica deis seus mateixos procediments 

constructius en el marc d'un genere, la noveMa psicológica, que sovint s'hi acabava 

acostant perillosament. Creadors i lectors, aixi, quedaven advertits del rídícul i del fracás 

vitáis i literaris en qué fins i tot les millors intencions podien acabar; pero des d'una de 

les vies mes saludables que, a mes, la modemitat havia resituat a primer terme: 

rentreteniment i la rmlla. A favor de la vida i de la literatura (i, dones, de la cultura), 

Mercé Rodoreda apostava decididament per l'humor. 

De fet, la lecttna de la noveMa podria quedar justificada des d'aquesta sola 

perspectiva, ara i en els anys trenta: passar una bona estona llegint, en cátala, im 

producte fi-esc, dinámic i divertit. Sense que la resta en fos exclosa i, tanmatebc, sense 

que la dimensió mes inteHectualitzada constituís una condició sine qm non per accedir 

al text. L'exercici, certament, treballava contra alió que Rodoreda, de manera explícita, 

volia evitar de totes totes; des d'aquest pimt de vista. Un dia de la vida d'un home pot 

interpretar-so també, indubtablement, en qualitat de práctica autoaséptica Una práctica 

que tenía molt de sentit, mes enllá de la dimensió individual, en el context 

literariocultural del moment; la recepció de la noveHa així ho indica, i mostra, albora, la 

Observen la superp<»ició simbólica —paródica—del menjar i l'amor, del pit de colomí i el «pit 
tendrab> de la casadeta, superposició que introdueix un elemsit antrc^oftgic molt trabaliá en la relació 
sentimental. Amb la imatge final del sacrifici, paral-lelament, s'acaba de paganitzar un discurs deutor de 
la imatgeria judeocristiana: la Ansió que té Ramón Rampell de si mateix mort en els brafos de 
l'estimada, immersa en plors, remet inequívocament a la representació de Maria sostenint Jesús un cop 
babcat de la creu (aquella que té una &mosa figuració artística en la Pietat esculpida per Miquel Ángel). 
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importancia de l'etapa de Clarisme, on Faposta per l'humor s'havia naterialitzat ja amb 

solidesa, en la trajectóriá de F^riptora. 

3.2.4 ForaialitMció de te inflexió. La irecepcié del llibre i Fobertura d*Bii non 

període 

Lñ tasca en el setimnari de Joventut» a teida d*un aprenentatge i d*un pwcés 

defínició progressius de Mercé Rodoreda, havia significat una inflexió en la seva 

projecció i reconekement públics; i Del qm hom no pot fugir, publicada peí periódic, 

uim primera •raloraíió del ^ u potencM literari. Tot plegat va t&m una clara 

materialització en la rc^ponsabiltat editorial d'U» dia de la vida d'un home^ apareguda 

com a volum setanté de la Biblioteca A Tot Vent. La crítica, des del conekement del 

conjunt de Factivitat periodfetica í ojveMMfca de Fmrtora, va assenyalar la publi(»ci& a 

Proa com una ratificado de Fadmissió general de les seves qualitats: 

Una altra novel-la de Mercé Rodoreda, l'escriptora que ha fet la seva escomcsa 
dintre el ̂ mp de la prosa. L'obra d'avui ve inclíss diofre r^torial ft'Mt, la 
qual mm ve a ajnfirmar el reconeixement de te aptítucb iniciáis d'aquesta jove 
cultivadora de la psicología llt«ária, del realisme aniscat i de f absard imaginatiu. 

No gens menys, des del reportatge i F interviú fins a les pagines estructurades 
d'una novel-la, Mercé Rodoretk ha palesat per ara moure's amb igual desembarás í 
amb parella agilitat mental i estilística.̂ '̂' 

El fet no resutea pas iwi^steníbfe, peiqué a p r t de les impicaelons de la carta de 

presentació que signifícava Feditorial (qualitat i modemitat), la incorporació de 

Rodoreda a la tripulació badalonina fou rellevant almenys per dues raoiB. Primerament, 

els coirtíMrtes iterarfoculturab que fi m supjsar i alio que se*n va deriw. En ̂ o n Hoc, 

la major difiísió d'Un dia de la vida d'un home respecte de les dues noveMes anteriors, 

cosa que n'havia d'afectar tant les vendes com la recepció; '̂̂  el nombre de noticies i 

r^snyes, les platafiírmes m qué w n ^lariker i el contmgut e^)ecffic deis comentars 

S. [Octavi Saltor], «Mercé Rodoreda: Un dia de la vida d'un home. Biblioteca A tot vent Edicions 
Broa. Badalona, 1934», LVC, lO-H-1935. Respecte de les motivacims «te Puig i FeiTrter per editor el 
Har8 ,v .n .l ,n .3.liHJ.2. 

No he localitzat dades sobre els exemplars venuís de la novel-la, pero és evident que la coMecció 
comptava amb un públic fidel que, per for^a, havia de ser superior al nombre de persones que es 
decidissin a adquirir els volums d'Edicions Clarisme. 
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denoten una atenció i una estknació que venien avalades per Faportació de Fescriptora i 

que responien a Fínterés constant deis sectors culturals en les publicacions de la 

Biblioteca A Tot Vent. Abcó va revertir en noves tribunes d'activitat literaria per a 

Rodoreda, la carrera de la qxial va prendre, així, un intuís defínitiu. 

Quan el 24 d'octubre de 1935 Josep Sol es dirigí a la seu de Proa per entrevistar-

hi Josep Queralt, s'hi va trobar «uns quants escriptors que s'hi reimebcen habitualment 

dijous i dimarts: el nostre gran amic i dñector de la Col-lecció "A tot vent", Joan Puig i 

Ferreter; Fadmirat i insuperat traductor de Dostoievski, Andreu Nin; Fhumorista -rallesa 

Francesc Trabal amb el seu rostre d'inconfiísible bonhonúa; Emest Martínez Ferrando, 

autor d'£/ farsant i Venamorada i d'altres contes inimitables; el jove novel-lista Xavier 

Benguerel, fidel i bell intérpret del Suburbi; la senyoreta Elvira A. Levi fina i sensfele, 

autora d'tma notable novel-la ais divuit anys; Mercé Rodoreda, d'un optimisme 

comunicatiu; la guanyadora del darrer Premi Crebcells, Maria Teresa Vemet, etc,».̂ '̂* 

Mes enlla deis intercanvis previsibles, I'establiment d'una relació amb mtel-lectuals que 

fins aleshores Rodoreda no conebda peraonahnent, en especial Trabal (per la literatura 

del qual ja havia demostrat un evident interés), va possibilitar col-laboracions 

significatives gr^ies al vincle comú amb Fempiesa que també havia a^umh la publicació 

de la producció de h resta de noms.̂ ^̂  La coincidéncá de Fescriptora i del satedeHenc 

dins del projecte de Proa, i les connexions entre els plantejaments hterarioculturals de 

Fuña i de Faltre, es troben a la base de la creació, el gener de 1936, del Club deis 

NoveLlisíes.̂ ^* 

Peí que fe a la recepció crítica, cal teñir en compte que la imminent sortida al 

carrer de Fobra havia estat anunciada a L 'Opinió, en la secció «Els LUbres», el 8 de 

Josep SoL «Parlen els editors... "La situació del mercat tendeix a normalitzar-se" —ms ha dit Josep 
Queralt, d'"Edicions Proa"», LH, 27-X-1935. L'entrevista ha estat citada a propósit d'Elvira Augusta 
Lewi (v. n.2.4.1). 

' " Sense compter Vemtí i Lewi (de les quals s'ha parlat m els apmtats correi^naíís de la segaia part) 
o Puig i Ferrets" —que n'era el director literari—, Martfaez Ferando hi Iraduia d ^ deis inicis, a jSnals 
deis anys vint, i també hi va editar obres seves; Nin en va esdevenir un deis principáis traductors de 
literatura russa en els anys trenta; Trabal hi havia comentat a donar novel-les el 1932, amb Era una 
dona com les altres, i Benguerel s'hi havia estrenat pocs mesos abans que Rodoreda amb El teu secret. 

El d^emlM-e de 1934, Rodweda i Trabal, segras la ressenya á'Un dia de la vida d'un home que 
Pautor va publicar, encara no havien coincidit mai: «No coneixem, ni de vista, (i ms dol) a Mo-ce 
Rodoreda» (F. T. (Francesc Trabal], «Una nova estrella», DS, 13-XII-1934). És lógic pensar, dones, que 
Proa va constimir l'espai del seu encontré inicial. Per ais plantejaments literarioculturals de I'escriptor, 
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setembre de 1934; el dia 2 del mes següent i el 6 de novembre. La Publicitat infonnava 

de raparició del tftol en la col-lecció dirigida per Puig i Ferreter; el 4 d'octubre. La 

Humanitat contenia la nota «El darrer volum publicat per la Biblioteca "A Tot Vent" 

(Edicions Proa), és una novel-la destinada, indubtablement, a teñir un gran éxit. Un dia 

de la vida d'un home de Mercé Rodoreda»;̂ *' unes cinc setmanes després, se'n donava 

noticia des de la revista católica Flama. Al marge de la propaganda, crida l'atenció, 

d'entrada, la diferencia relativa ais espais que se'n feren ressó en contrast and) Del que 

hom no pot fugir (anunciada a La Veu de Catalunya, La Humanitat, L'Opinió i La 

Publicitat, sovint conjuntament amb Polémica, pero solament objecte d'articles en els 

dos primers diaris, a Clarisme i o. El Dia de Terrassa). L'extensió de la recepció crítica a 

quatre órgans com Diari de Sabadell, Mirador, La Publicitat i La Rambla, que no 

havien ressenyat la segona novel-la, és sígnificati\^ En el primer cas, perqué des de la 

poblacíó del Valles i des de 1'óptica d'un crític com Francesc Trabal — l̂'autor de la 

recensió— ^mbla lógic que se «lecciones el material barceloní a comentar a pmtk de 

prioritats com la Biblioteca A Tot Vent.'** En els altres tres, perqué les plataformes 

havien comptat amb col-laboracions periodístiques de Rodoreda entre fináis de 1932 i 

principis de 1933; tenien, per tant, coneixement directe de la seva figura com a autora 

jove i, malgrat tot, havien prescindít de ressenyar-ne el primer llibre de 1934. Prescindint 

deis atzars impossibles de determinar, el fet havia de ser sobretot finit de la 

responsabilitat editorial de cadascuna de les novel-les; mentre Del que hom no pot fugir 

s'havia presentat des d'una empresa vinculada a un setmanari de joventut —per més 

qualitat i interés que aquest tingues—, Un dia de la vida d'm home aparebda en una 

coMecció que signifícava comentar «a constar, ni que fos modestament, entre els 

escró>tors del [.,.] país».'*' 

Ben poc després de l'edició del text, Rafeel Tasis hi dedíca\^ la segona part de la 

seva secció de llibres a Mirador. Una sentencia rellevant obria el comentari: «L'oblit o el 

tant personáis com emmarcaís en Tactivitat i en les concepcions del Grup de SabadeU, v. Balaguer 
1996b i Puig 1999; respecte de la iniciativa de 1936, v. III.4.3. 

«Els Llibres», LH, 4-X-1934. 

Cal recordar, i d'aqui la importancia de teñir presait que fou Trabal qui parla del llibre, que una de 
les recensions de Sóc ma dona honrada? havia estat publicada a El Poblé, de la localitat vallesana, per 
la qual cosa els integrants del Grup de Sabadell haurien pogut conéker l'obra. 

'^'Benguerel 1971:231. 
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menyspreu del públic no podra pas ésser retret a la novel-lista Mercé Rodoreda. La seva 

tercera novel-la. Un dia de la vida d'm home, será accessible i agradable a tota mena de 

públics —exceptuant-ne, naturalment, l'espécie deis tasta-olletes descontents de tot— 

».̂ **' L'asseveració pren un sentit específic perqué seguía a una ressenya (la á'Assaigs 

sobre noveHa, de Maurici Serraímna) que servia al crític per parlar del debat soh-e el 

genere i es tancava amb la declaració de «la necessitat de teñir present, senipre — âmb la 

máxima dignitat i amb la máxima responsabilitat, sense renunciar a cap posició ni a cap 

provatura— el púbHc cátala». Mercé Rodoreda, que havia participat en la dfacussió de 

Tany anterior entom de la novel-lfetíca, s'hi havia posicionat molt clarament des de la 

convicció que el qué calía era que es llegís en cátala i que, perqué aixó fos abd, calien 

noveHes i, en plena coincidéiwm amb T^is, noveHes de tota mem; per abcó, en part, 

havia promocionat les obres de les noves escriptores a partir d'aquell moment.̂ ** La sem 

contribució particular en posar-se a escriure'n (un acte plenament responsable, com el 

próleg de Sóc ma dona honrada? evidencmf *̂  delata unes preocupacions que, si bé 

responien a uns interessos creatius individuáis, també es devien a una consciéncia 

literaria imbricada en —̂ i nascuda de— la situació concreta de la cultura catalana; a un 

coirqjromís com a escriptora, en definitiva, pres des deis inicis de k seva carrera en els 

anys treitó, peró cada vegada mes definit amb referió a les circumstáncies conjunturals, i 

al qual no va renunciar mai: un compromís amb el lector.̂ *^ 

^ Rafid Tasis i Marca, «Maurici Sorabíma, Assaigs sobre ¡a novelia (La Revisfe). ~ - Mmé 
Rodoreda, Un dia de la vida d'm lióme (Edicions Proa)», M, n. 302 (24-XI-1934), 6; la citado següent 
també hi pertany. 

^*'V.IL3.4.1 ÍIL3.4.2.L 

^^V . n .3 .3 . 

^ En tina cwnveiOT sda-e fautora, Eulalia Pérez Vallverdú aoi va assenyalar ím nombroses vies de 
lectura de la narrativa rodorediana i, especiahnent, la possibilitat de "devorar-la", a causa de les seves 
caracteristiques, com una de les qualitats que, a banda de molt remarcables, explicarien que obres de la 
categoría literiria i de la dificultat formal de La plaga del Diamant hagin aconseguit, i aconsegueixín, 
apassionar els públics mes diverscs des del pimt de vista del gust, la formado cultoral o l'época (fins al 
punt d'esdevenir-ne ÍHbre de cap^alera). Mes mllá de la consciéncia litmriocultaral de l'escriptora, 
aquesta idea compta amb dos subsaiptrars de primer ordre: Armand Obiols i Joan Sales. Obiols, malgrat 
que no ho va formular específicament així, en va exposar les claus de manera diáfena; en una carta de 
l ' l l de setembre de 1960, i després d'haver llegit dues v^ades els trenta-tres primars capítols de 
Pencara anomenada Colometa, Ksrivia que «totes aqüestes pagines, po&iques i patétíqu^ sense ua gra 
de sentimentalisme, m'han emocionat profiaidament; i les ultimes m'han dekat sense alé. Seanubla 
mentida que amb elements tan siniples es pugui arribar a una tensió tan extraordináffía, a ^ones 
inaguantable. Se m'ha nuat el coll tres o quatre vegades: hi ha pagines d'una veritat que esborrona. 
Aquest equilibri perfecte entre el dramatismc, la poesia i la banalitat, molt poca gent el deu haver 
aconseguit»; en una altra Iletra, datada el 2! de setembre del mateix any, afirmava: «Hi ha trossos 
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A Mercé Rodoreda li importava que la llegissin perqué entenia que l'escriptor no 

pot treballar al marge de la societat, siguin quins siguin els arguments que puguin 

defensar l'actitud del geni marginat, de la torre d'ivori o de qualsevol altra posició que 

derivi en l'establiment d'un abisme entre emissor i receptor en l'ámbit literariocultural. 

En els anys trenta, i concretament amb la segona noveMa de 1934, la seva voluntat era 

oferir un producte artístic de qualitat que engrossís les files de les lletres catalanes des de 

les seves necessitats, ambicies peró sense pretensions de rara singularitat ni de genialitat 

sobrehiunana; escriure una novel-la, dones, ben construida, interessant i correctament 

redactada, entretinguda, divertida i estimulant, que no imbecil-litzés els lectors, que els 

previngués contra les fantasies absurdes i contra la carrincloneria sentimental —amales 

conselleres per a la vida moderna i per a la bona literatura— tot evitant-les (des del 

rebuig impUcit o explícit), que els proporciones aliment inteMectual i que no deteriores o 

sedes les seves capacitats, sino que hi apel-lés, les despertés i en generes altres des de les 

exigéncies i des de la reahtat (vital i hterária) del moment. Aquest desig reposava a la 

base de la producció d'í/w dia de la vida d'un home; com a mínhn, a la base de la seva 

intenció. Que el resultat presentí problemes, com la crítica va exposar —^parcialment, per 

una certa mcomprensió—, és ima altra qüestió, la qual té a veure amb l'experimentació 

que l'autora estava duent a terme, amb el procés d'aprenentatge en qué encara es 

trobava, amb els fectors que afectaven l'una i l'altre i amb el context de la preguerra. 

A desgrat de qüestionar-ne algims aspectes, les valoracions d'í7« dia de la vida 

d'un home foren, globalment, positives. En termes generáis, van destacar el talent 

d'escriptora que Rodoreda demostrava en la novel-la, la seva habüitat constructiva, la 

gracia i la correcció del seu estil, l'agiHtat i la quaUtat de la prosa, l'amenitat i el ritme de 

Uarguíssims que aniran a parar a totes les antologies de la prosa catalana, per la frescor, la intoisitat, i la 
suprema lleugeresa» (Cartes d'Armand Obiols [Joan Prat] a Mercé Rodoreda, 1 l-IX-1960 i 21-Di-1960. 
AMR/5.1.2.117). Rodoreda mateixa en va reproduir uns mots significatius en un comentari sobre l'obra 
que féu al seu editor: «Ja veieu que a La Pla^a tothom hi troba el que voL Com em deia no sé qui — 
PObiols— és una noveHa per agradar a una portera i a un doctor en filosofía. I a Joan Sales» (Carta de 
Mercé Rodoreda a Joan Sales, 27-11-1963. AMR/5.1.1.53). Sales, al seu tom, va declarar públicament 
que aquesta noveMa «ha conegut aquella rara fortuna, propia en veritat de les obres auténticament 
grans, d'agradar a un ampie públic tant com a la crítica mes exigent i de fer-se comprendre deis 
ignorants al mateix temps que admirar deis savis», i que aixó es devia al fet que «Colometa és una 
d'aquelles figures inoblidables que, filies de la creació mspirada d'un autor, passen a viure una vida 
estranyament mes intensa que la de debo: ve a ser com si tots les haguéssim conegudes. I amb el 
personatge, el seu ambient: la menestralía de Gracia. [...] Un tal document social ja tindria per ell sol 
moltíssün valor; peró, mes oillá i mes endins, hi ha un fons d'humanitat general que ens afecta a tots 
sigui quina siguí la nostra geografía o la nostra classe» (Sales 1982:224-225 i 227). 
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la narració i íes possibilitats fiítures — l̂es noves entregues perfeccionades— que 

permetia conjecturar. Alguns comentaris van assenyalar, a mes, la franca mülora que el 

llibre representava amb relació a Sóc ma dona honrada? i De! que hom no pot fugir. Els 

retrets principáis van teñir a veure, sobretot, amb I'anécdota novel-lística i amb la seva 

articulació; específicament, amb el «mal gust» de l'obra, les limitacions imposades peí 

cas triat i la seva manca d'innovació. 

Tasis va contrastar la pobra impressió de la lógica argumental i de l'estil de les 

dues primeres obres rodoredianes amb la «construcció impecable» i la «barreja d'humor 

una mica gruixut i de patetisme grotesc, que s'adapta perfectament a les exigéncies de la 

narració», d'Un dia de la vida d'un home?^^ Va definir-la com una «noveMa de les que 

en diríem cronometrada, subjectes a Timperi misterios del reUotge, i que concentren en 

una mínima quantitat de temps una major intensitat i una análisi mes pregona deis 

sentiments», i en va elogiar la caracterització deis personatges (en especial la del 

protagonista), la llengua, el registre, la mesura i el to en uns termes que remeten 

inequívocament a la qüestió del públic, subratDada, ja s'ha dit, d'entrada: 

Mercé Rodoreda explica aquesta historia amb un estü d'una gran empenta, 
pintoresca i briÜMit, amb una naturalitat del llenguatge coHoquial i una vivacitat 
deis monólegs que fen mancar la narració a un ritme rápid i ccmtínuat. Ni excessos 
poétics o paisatgistes ni embolics psicoiógics es presoiten per trencar lea oracions. I 
la matebca prosa desenfarfegada i ágil, que comenta amb una punta d'ironia el 
fracás de l'aventura de Ramón Rampell, permet de crear la suggestió patética 
d'aquella fiíllida d'unes il-lusions que han estat i que serán les úniques que 
íMuminaran la vida d'aquell pol^e home. 

No obstant aixó, el crític afirmava tant el carácter tópic del tema (moft tractat, 

segons ell, en la tradició novel-lística) com la relativitat de l'ús aparentment original del 

motiu del rubinat, perqué «una noveMa de rhumorista castellá Fernández Flórez utilitza 

el mateix truc deis sorolls subterrauis intestinals per a fer fracassar una entrevista 

amorosa». 

El comentarista anónim de La Humanitat va indicar igualment, respecte deis dos 

llibres anteriors, «im notable aven?: en l'estil, en la construcció, en el perfil deis 

personatges»,̂ *^ a causa del qual assegurava la «línia ascendent» de la trajectória de 

l'autora. L'obra li semblava —en una remissió implícita, també, al tema del públic— 

Rafeel Tasis i Marca, art. cit.; les citacions que segueixen també hi pertanyen. 
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«una noveMa amablement desenvolupada que es llegek amb gust» i que «ha servit a 

Mercé Rodoreda per a vencer unes dificultats, cosa sempre de lloar, per ambiciosa, en un 

escriptor jove» (encara que no explicitava qums eren els entrebancs superats); la 

joventut, de fet, constituía la rao adduída per mitigar el blasme al fet que, a pesar de la 

millora, el resultat «no és, pero, tot el que, segons sembla, podem esperar de Mercé 

Rodoreda». Aquesta opinió, manifestada amb l'esperanga en fiítures entregues 

noveMístiques seves, fou compartida peí crític de La Veu, per Doménec Guansé i per 

Anm María Martínez Sagi, que coincidiren al seu tom — p̂er bé que amb diferents graus 

de vehemencia— en la tara principal del lübre. 

L'articühsta del rotatiu barceloní va fer notar la deshnboltura i l'agilitat mental i 

estíh'stica demostrados per Fescríptora (unes qualitats que ja havia aprecíat en ella 

després de llegir Polémica i Del que hom no pot fugir)?^^ Ara bé. Un dia de la vida 

d'un home, argumentava, «té el defecte d'involucrar tot un problema psicológic i sexual 

dintre d'una sola anécdota escadussera i ádhuc de gust marcadament dubtós i de 

contingut absolutament mediocre, tant com poca-solta i vulgar en el detaU. I d'ací en 

pervé que el que, possiblement, hauria estat im conté passador i d'un cert engmy, esdevé 

dilatat, fekuc i forgadament hregular com a novel-la».̂ *' A causa de la convicció del 

talent de Rodoreda, que segons ell «sabrá millorar-se llestament en produccions fiítures, 

que no ha de trigar a donar-nos», lamentava «que l'autora s'hagi coMocat en l'entreforc 

d'aquesta doble dificultat, que li esmussa el desenrotllament de la soA/a aptesa innegable i 

^ «Les Lletres. Llegint... Un dia de la vida d'un lióme», LH, 30-VI-1935; mentre no s'indiqui el 
contrari, en procedeixen tots els fr^ments reproduíts. 

^ Cal recordar que Octavi Saltor, que és qui parlava de la noveMa, havia declarat la superior vocació 
literaria de Rodoreda en comparació amb la de les seves cMnpanyes de generació apropésit de Del que 
líom no pot fugir, amb I'excepció del final (que li sanblava mal resolt per la únprecisió) i del que 
entenia com una justificació ünmoral de l'adulteri, havia comentat la segona obra rodorediana en termes 
óptims el desembre de 1934 (v. in.3.2.1, i la nota 241 per a la referencia). Al matek mes, el crític havia 
publicat una ressenya del llibre de Dahnau en qué afirmava el següent: «aquest recull, evidentment 
anecdótic, ens ha servit per a poder-hi remarcar de nou l'agilitat mental i l'estil de l'escriptora Mercé 
Rodoreda, que ha sabut cmyir-se, amb un joc mtel-ligent i irónic d'actitud, al pretext provocat per 
Dahnau Janer. És en aqueta part del diáleg, potser, on les espumes de suggestió i d'interés própiament 
periodístic son mes vives, i on l'aspecte contingent d'aquesta reprodúcelo articulística resta segurament 
mes redúnit i mes perdonar peí lector» ([Octavi Saltor,] «Delfi Dalmau: Polémica (Mercé Rodoreda, 
Caries Várela, Josep Ortega i Gasset). Edicions "Clarisme", vol. ffl», LVC, 2-Xn-l934; encara que el 
text no anava signat, el seu estil i contingut, la secció on es va publicar i la naturalesa de ressenyador 
habitual de Saltor en el diari n'índíquen l'autoria). Observen la recurréncia del rerefons —sovint tácit, 
pero omnipresent— de la qüestió del públic. 

S. [Octavi Saltor], «Mercé Rodoreda: Un dia de la vida d'un home. Biblioteca A tot vent. Edicions 
Proa. Badalona, 1934», LVC, 10-11-1935. 
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li fe malbé el cas del seu protagonista, que és el del tánid niansuet que fracassa com a tal 

en Túnica aventura de la seva vida, per un joc cómic de fets atzarosos»?*^ 

L'expressió «de gust marcadament dubtós» recorda molt la locució usada per 

Guansé en la ressenya del volum^*' El «gust una mica dubtós» —la naturalesa— de 

l'anécdota de l'obra, segons el tarragoni, «en limita molt les possibilitats; fe que no hi 

pugui haver cap tendresa en el dolor d'aquest home, que s'hi jHItri molt difícilment la 

poesia. Fa així mateix Fhumor del llibre d'una qualitat una mica matussera».̂ '" Aixó no 

signifícava, pero, Felimimció de la dimensió trágica del personatge, la qual veía 

complementada, en la novel-la, amb Fencertada comicitat ocasional i la soltesa estilística, 

dignes de menció: «Mercé Rodoreda l'ha escrita amb desimboltura i a estones troba 

detalls d'humor afortunat. Arriba també, en les darreres pagines, a fer-nos sensible la 

melangia, el desencís, la tristesa que hi ha en la vida del seu protagonista».̂ '̂ Per a ell, 

Fautora «té ja una prosa clara i neta, un intent de l'humor i uns dots d'observació que 

poden arrilar a fer-li escriure obres efectivament divertides». 

Maríniez Sagi, que era la primera vegada que s'aproximava a la producció d'una 

escriptora a qui no coneixia personalment, es va sumar ais elogis de Fhabilitat i Fí^ilitat 

narratives de Rodoreda, a qui augurava un resultat noveFMstic plenament assolit ben 

aviat. Alhora que Uoava el ritme, la llengua, Festil, la caracterització deis personatges 

principáis, la gracia i Fhumorisme de Fobra, tanmateix, planyia la poca fortuna i 

Fordinariesa del motiu nuclear. A criteri seu, aquest minava Finieres del relat, en 

convertá els moments cómics en episodis grotescos i en dinamitava Fefecte receptiu: 

«Poc encert, manca de bon gust, de fínor d'esperit, en Felecció del tema. L'aventura 

imprevista, máxima il-lusió d'aquell home gris, reposat i metódic, sabem per eiaiavant 

com ha d'acabar, nnllor dir, sabem "per qué" no es podrá realftaar. I aquest "per qué" és 

tan poc suggestíu, tan poc poétic, que per mes emoció i mes patetisme que posi Fautora 

a descriure'ns el desencfe d'aquell amant dissortat, no troba cap ressó en nosaltres».̂ '̂  

369 y ni j 2.3, on s'ha citat Tinici de la rec«isió (amb Texpressió concreta) a propdsit de la relació 

d^Undiadelavidad'mhomemnbVint-i-qmtreÍK>resdelaviíííd'umdom. 

Dom&iec Guansé, «C/» í/ia ífe fa vidb rf'ím Aome ptf Mercé Rodoreda>>, IJ', 10-IV-^ 

Ibid.; la próxima citació correspon a la mateixa referencia. 
Anna Maria Martínez-Sagi, «Ek Ilikes», ZJ?, n. 299 (6-V-1935), 8. 
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La reprovació d'aquest suposat «mal gust» delata uns prejudicis evidents, diafans 

en la noticia que en va donar la revista católica Flama: «L'autora d'aquest llibre publica 

l'any passat Sóc una dona honrada?. Amb un precedent com indica el títol de la seva 

obra anterior, no ens atrevim ni a fbllejar-lo, A mes, tenim referéncies que les obres que 

publica l'autora están redactades deplorablement».̂ " Els ressons respecte de la polémica 

sobre l'art i la moral deis anys vmt, que va cuejar al llarg deis trenta, son clars."'' Pero 

les prevencions també tenien a veure amb la manca d'entesa completa de l'esperit del 

text. Martínez Sagi, en especial, va demostrar no adonar-se del perqué del tema, ni de la 

parodia genérica deüberadament efectuada peí volum, en declarar la inexistencia de ressó 

emotiu en el lector, que constituía, precisament, la clau de la qüestió. Cosa que no vol dir 

que Un dia de la vida d'un home fos, o sigui avui día, una joia literaria; manllevant 

aquells mots de la mateka Rodoreda aplicats a Joana Mas, es pot afirmar que no era ni 

és res de transcendental; encara que té la seva gracia, narrativament parlant, es fa llegir i, 

sobretot, desclou ima consciéncia i una actitud Uteráries i culturals rellevants, 

suggeridores i inobliterables. Probablement perqué entroncaven amb les seves, Francesc 

Trabal abd ho va percebre. 

El col-laborador del Diari de Sabadell es va entusiasmar amb la novel-la, la 

primera que llegia de Rodoreda, en k qual descobria una escriptora classificable dins del 

clan deis «trempats» de «la complexa famílm üterária» catalana.̂ '̂  Aquest grup comptava 

amb el seu favor especial, a mes de per formar-ne part ell matebc, a causa del fet que, 

descomptant els resultats üteraris, «la llur sok existencia ens basta, i ens anima a 

considerar-nos feudos ficats dins la gran femíüa». La seva visió i exposició diferien per 

conq)let deis raonaments de la resta de crítics; Trabal incidía en la normaütat cultural que 

suposava que l'autora hagués pubücat una narració del cahe d'Un dia de la vida d'un 

Amadeo Jori Rogés, nUn dia de la vida d'un home, per Mercé Rodoreda», FL, n. 141 (9-XI-1934), 2. 
Jori havia estat col-laborador puntual de Clarisme, on havia publicat dues ressenyes (una de molt 
positiva, per cert, de L'etem femení, de Llucieta Canya); és possible que, a banda de la discrepancia 
ideológica respecte de Rodoreda, s'hi barregés alguna mena de ressentiment fruit del tráete en el 
periódic, perqué l'afirmació sobre la manera d'escriure de l'autora (oi especial, en vista de la seva 
preocupació constant per la correcció) destU-la un cert veri. 

V. 1.2.22 i 1.3.2.3. 

F. T. [Francesc Trabal], «Una nova estrella», DS, 13-X1I-1934 (les dues citacions següents també hi 
pertanyen). 
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home sobre el teló de fons d'un panorama negativament afectat pels desequilibris i 

l'obsessió amb la genialitat: 

Un dia de la vida d'un home és un conté allargassat que serveix per revelar un 
autor, per fer conéixer l'autor, per fer estimar les qualitats d'una personalitat 
inta-essantíssima. L'obra, tan-se-val. Si té o no tm valor excqjcional, si té dret o no 
a tm lloc preeminent o secundari en el mapa genaal de la literatura catalana, no 
interessa de determinar. L'interessant no son els capítols, la trama, l'estil, etc. 
L'interessant és el que a través deis capítols, de la trama, de l'estil, s'endevina. I el 
que s'endevina és simplement a Mercé Rodoreda. 

I ens interessa haver fet aquesta troballa perqué justament el nostre país és dmi 
en donar-nos figures d'aquesta mena. Tenim tma desproporcíó enorme de gmis i de 
gent normal. Tot el que ens sobra de genialitats ens manca de simple correcció. Els 
colors de la nostra bandera ja en son un simptoma: o groe o vermell. Repetít imes 
quantes vegades. Sense debcar lloc a un color menys víolent pero agradable. Amb 
Mercé Rodoreda no se'ns acudirá mai cantar plegats '*La Marsellesa" ni hallar el 
ball de gitanes o del ciri, pero som capados de ballar-hi un fox i de cantar a dúo un 
aii^ tímid de pel-lícula sonora. Exactament com ferim uns salta-taulells, o uns 
aiginyers de mines, o una tripaire i im guardaurbá. 

És ciar que ens ínteressaria que a Catalunya tot d'ima poguéssim comptar amb 
un Balzac, amb un Benn^ amb un Dant (no parant-nos en barres): pero 
mentrestant prefa-im no ensenyar la ceba i fa--nas un clos discret on poguan viure 
sense escarafeUs. I Mercé Rodoreda contribuebc a bastír-lo, ajudant el petit piip 
que pacíficament viu content de tocar de peus a térra. I és curios que sigui una noia 
precisament qui hagi de donar aqurata IIÍ5Ó a molts deis «oriptors joves de sexe 
oposat, que semblen entossudits a picar de cap per les parets p a veure si així els 
surt el braiy gaiial. 

t& íí/o ¿fe/a v/í/a íí'wn teme és escrit sense altra preocupació que la de donar-se 
el gust d'escriure un conté. De disfiíitar «crivint-lo. Jugant amb i'idioma í amb 
una gracia excepcional sota l'impuls d'una nojessitat d'escriure. No hi ha cap 
trampa. No hi ha cap gat amagat. El propósit és ja, el resultat també. Ens trobem 
davant tm cas propi de panorames difaaits del nostre: on tma normalitat fe 
impossible equilibris anárquics escaiaits en pobles salvatges o decadents. On 
l'amateurisme té el valw que ha de taiir i prou i aa una certa dignitat lliga eis 
prof^ionals. 

Tant se'ns en dona que Mercé Rodcjreda continuí escrivint, com que d'ara 
endavant es dediques a la vida diplomática o a febricar boixets. És la personalitat 
seva el que intaessa entre nosaltres. I no ens havem sabut estar de remarcar-la. 
Ara, que, si aixó deis boixets no li fes una íMusió massa massa fijrta, de totes 
maneres, pi^feriríem, i acabarem pr^ant-Ii, que tomi a agafer la máquina i ms 
\ragi donant obres literáries, segura que pot comptar-nos com a lartors fideis i, pa
qué no? ávids. 

L'argument de I'escriptor respecte de les grans figures (Babac, Beimet, Dant) i 

respecte de la nonmlitat Hterária i^corda extraordináriament la formulació rodorediana 

de fináis de 1933."* L'autor de Hi ha homes que ploren perqué el sol es pon, de fet. 

Val la poia repetir que l'autora, a propósit de la primera noveHa d'Anna Muría, afirmava: «Ens 
calen novel-les. Sí, senyor Rafeel Tasis i Marca. (N'esperem una de vostra; no n'hi ha prou amb els Tint 
anys)A, com vos tan encertadament dieu, de totes menes. Excel-lents i mediocres. No és ara l'hora d'un 
Proust. —Que potser no tindrem.— Pero que, si sortia, no dubtem que el gran públic no el lipiria. I, a i 
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recoUia un deis temes del continuat debat cultural — l̂a professionalització deis escriptors 

i ei problema del diletantisme—, que el 1928 havia generat molta lletra impresa a remole 

de farticle «Bastir-se un clos», de Josep Camer (referenciat impUcitament, de manera 

clara, en la ressenya). Alió que el text de Trabal desprenia, sobre el panorama de les 

permanents discussions, era que la macrocefelia intel-lectual, l'ofiKcació per la genialitat, 

la déria del transcendentalisme, l'aplaudiment d'im llibre per la simple circumstáncia de 

ser escrit en cátala i la venia del treball literariocultural no remimerat, en nom del 

nacionalismo, subümaven la máxima entrega patriótica (l'obra magna i perfecta — l̂a 

sang, el vermell de Testendard—), sancionaven igualment un subproducto cultural 

qualsevol (l'obra flavescent —la sutzor, el groe del penó—) i produTen uns extrems 

anómals que impossibilitaven l'ámbit intermedi de la dignitat professionai, la salubritat, la 

mmica de justificació exíema i el joc; que impossibilitaven la regularització, en definitiva, 

que hauria hagut de situar cada cosa al seu lloc i caracteritzar la cultura catalana com a 

moderna, sana, plural i completa. 

En aquest sentit, és significativa la contraposició del cant de La Marsellesa 

(l'himne d'una revolució) i de les danses tradicionals — r̂estringidos a un moment, a un 

espai o a un gmp hiuná reduit— al foxtrot i a «un aire tímid de pel-lícula sonora»; és a 

dir, a dos fenómens ultramodems, sense sspiracions nacionalfetes ni transcendentals, dek 

qué participava continuadament, en massa, el conjunt de la societat. Per aixó al 

sabadellenc li era igual que Un dia de la vida d'm home fos un llibre extraordinari o 

dolent, que passés a fe historia o fos oblidat al cap de pocs mesos: el que K interessava, 

com va e>qpressar en temies prou clars, era el signe de normalitat i modemitat que l'obra 

i fe seva autora representaven.^" Feia temps que el matebc Trabal trebalfeva a favor 

d'aquests fins; seguiria treballant-hi en conq^yia d'altres mendjres del col-lecthi 

e! momait actual, el que ens cal és que es llegeixi, i en cátela» (v. M. R. G. [Mercé Rocteeda i GiH^J 
«/oana Mas, per Anna Muriá», art cit). 

La valoració trabaliana A'Aloma va recolzar en unes mateixes bases conceptuáis (v. III.5.1), que 
expliquen que, amb una sola excepció al costat de la de l'escriptora de Sant Gervasi, Trabal no 
recensiones les altrra novel-les d'autora (mancades de la "trompera" detecteda en l'obra rodorediana). 
l a dada, en craitrast amb el comoitari que va dedicar pocs mesos després a Un poeta i dues dones, de 
Levñ (amb referencia inclosa al Rremi Crexells de 1934 i, par tant, a Maria Teresa Vemet), reforja la 
hipótesi que Rodoreda, després que es coneguessin a Proa, devia incidir d'alguna manera sobre ell, com 
havia fet abans amb Jordmia, amb relació al sentit estratégic de promoure la producció femenina en 
paral-lel a altres línies d'acció cultural (v. 11.1, IL2.4.1, n.3.5 i II.3.4.2.1). 
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literariocultural, i, a partir de 1935, en el nou context determinat pels fets d'Octubre, 

Mercé Rodoreda s'havia de trobar, ja permanentment, entre ells. 
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4 . D E LA TERCERA NOVEL-LA A L'ALCAMENT FEIXISTA ( 1 9 3 4 - 1 9 3 6 ) 

Després de Tedició del seu tercer llibre, Mercé Rodoreda va continuar conreant 

la novel-la, optant a convocatéries literáries i collaborant a la premsa; perd amb canvis 

significatius. Fins al dia de la insurrecció militar, va escriure per a altres platafomies 

periodístiques^ va concentrar la seva producció escrita en la Hteratura, va potenciar una 

certa divereificació genérica —el relat infantil, la pmducció del qual havia iniciat 

anteriorment, i el teatre—, va obtenir alguns éxits púbBcs anáj la narrativa breu i es va 

bnpHcar en nous projectes culturals. 

Del que hom no pot fiigir i Un dia de la vida d'un home havien entrat a concurs 

en el Premi Joan Crexells de 1934, tot i que no hi resultaren guardomdes.̂ ^^ El 4 de 

mar9 de 1935, per contra, fescriptora fou distingida en el Concurs de Contes de La Veu 

del Vespre amb «La tomada», i a l'abril va guanyar el Gran Diploma d'Honor deis Jocs 

Florals del RosseHó grácies a una altra nan^ió, «La noia del pomell de camétie»>. A la 

tardor va presentar Sense dir adéu, una pe^a dramática, al Premi Ignasi Iglesias, 

novament sense éxit Durant la segona meitat de l'any, va veure pubHcats, 

respectivament a La Veu de Catalunya i a La Revista, els dos relats premiats; La 

Humanitat en va acolHr el conté «Sob>; finalment, la página infentil de La Publicitat la va 

incorporar com a col-laboradora habitual: la secció «Una estona amb els infants» en va 

donar a llum setze narracions entre l ' l l d'agost de 1935 i el 12 de juliol de 1936. El 

gener anterior a Valzamiento, així matebc, Rodoreda es va integrar en el consell directíu 

de Tentitat que es constitiü^ oficialment, amb el nom de Club deis Novel-Hstes. Uns 

mesos després, editava Crim —la novel-la acabada l'abril de 1935— ais Quadems 

Literaris, en un volum que anunciava el seu cinqué llibre amb aquells dos títols entre els 

quals encara no s'havia decidit: Aloma i Uns amors de noia. Igual que la que havia 

aparegut en la col-lecció dirigida per Josep Janes i OUvé, l'obra estava escrita des de 

La historia de Ramón Rampell va obtetik un vot en la primera ronda, com havia passat amb Sóc una 
dona honrada? en l'edició de 1933. No em consta que l'altra novel-la n'aconseguís algún. 
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forfa abans; la seva redacció correspon també a aquesta etapa,^'' en qué un deis aspectes 

a remarcar és l'increment del conreu de la narrativa breu en les dues Mnies que l'autora 

havia obert en el període immediatament previ: el psicologisme i la literatura infantil. 

4.1. EL CONREU DE LA NARRATIVA BREU 

Fins a la sortida al carrer d'{/« dia de la vida d'un home, Mercé Rodoreda 

s'havia dedicat molt escadusserament al conté; entre 1932 i 1934, dos casos afllats — 

«Una nit...» i «La sireneta i el delfí»— constituefaten Fónica representació del genere dins 

del conjunt de la seva producció coneguda. A partir de 1935, en canvi, els rekts curts 

van acompanyar el conreu de la noveHa i van comentar a configurar un espai creatiu 

mes important: del gener d'aquest any a mitjan juliol de 1936 (és a dir, en un període 

d'uns divuit mesos), Finventari dona un resultat de dinou textos. Si a aqüestes vint-i-una 

narracions de preguerra s'afegeixen les del període del conflicte béHic que han estat 

posteriorment editades, el cómput de la contística rodorediana del temps de la Repúbüca 

dona una xifi-a superíor a k trentena.̂ '" El següents quadres resumebten les d^es 

principáis deis dos blocs, numerats i ordenáis intemament: Fanteríor a Valzamiento, 

d'ima banda, i el posteríor al 18 de juliol de 1936 que és a Fabast del públic general, de 

l'altra.̂ *' 

El text está datat, convé recapitular-ho en a q u ^ punt. Fabril de 1936, «tot i que es revisen coses 
després del Premi Crexells [de 1937] i fins al moment de Pedido [d 1938>> (Campillo 1998b: 333). 

En concret, írmta-quatre títols. Hi ha constancia, tanmateix, que Pesoriptcffa va donar a conéfaíer 
altres narracions —per exsnple a la radio— durant la gusta (v. ídon 1994), te quals s'haurim 
d'a%ír a la Ilista per completar-la. 

Menys «La sheneta i el delfí», probablement perdut, tots els relats del bloc de preguerra —ja s'ha 
dit— han estat recollits a Amau (ed.) 1999 (compilació de textos rodoredians dispersos que absáta des 
de la preguerra fins a la década deis vuítanla). Malgrat aixó, m'ha semblat útU prqjordonar im quadre 
amb el títol de cadascun, mes el subg&iare, I'any i la localitzadó (de quina m e n a esa cada tesrt, qum i 
on es va donar a cmiéixer), per fiídlitar la visualització del asnjimt i COTreghr els mtents receñís 
d'teventariat (sobretot Cortés 1998: 303-304, ídem 1999: 77-79 i ídem 2002: 249, peró també Meneos 
2002: 23-27, e l s dos darrers encara defectuosos a desgrat de la publicació d'Amau (ed.) 1999). En la 
classificació subgenérica he optat per Paplicadó de les etiquetes «conté psicológic» i «conté infentib» 
perqué, tot i la no equivalencia entre el pruner i el s^on adjectius (responm ais dos critms, difeaits, 
del públic destinatari i Pintees central de la frama rqjresffitat m uns detwminats procediments o par 
aquests, i, per tant, no son nwssáriament inoHnpatíbles), simplifiquen molt la catalogado i resulten 
immediatament comprensibles amb reladó al tipus de contes de qué es tracta. 

Peí que fe ais contes del període béHic recollits amb posterioritat (a banda deis que puguin quedar per 
incloure al ilístat, doncsX a pesar de Pacotació cronológica de la meva aproximació he volgut deixar 
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CONTES DE MERCÉ RODOREDA PUBLICATS l/O PREMIATS ABANS DE LA GUERRA 

Títol Sobgénere Any i loealifzació 
1. Una nit... Conté psicológic 1933 (30-XII), Clarisme 
2. La sireneta i el delfí Conté infantil 1934, Jocs Floráis de Lleida 
3. La tomada Conté psicológic 1935, Concurs de Contes de La Veu del 

Vespre; La Veu de Cataltmyail I-VIII) 
4. La noia del praiell de camélíes CíHite psicológic 1935, Jocs Floráis del Rmselló; 

La Revista (juliol-desembre) 
S.Sol Conté psicológic 1935, La Humanitat (4-VIII) 
6. L'hivem i les formigues Conté infantil 1935, La Publicitat (11 i 18-VIII) 
7, Les tres granoteíes i el rossinyol Conté infimtil 1935,IaPMd//c/toí{l-IX) 
8. El vaixeltó Conté infantil 1935, La Publicitat (22 i 29-IX) 
9. La darrera brulxa Conté infantil 1935, La Publicitat (6 i 13-X) 
10. La Noieta Daurada Conté infantil 1935, La Publicitat (20-X) 
11. L'oreneta Conté ín&titil I935,íai'wW/c//íi/í27-X) 
12. El noiet i la casona Conté infantil 1935, La Publicitat (3 i 10-XI) 
13. La guardíola Conté in&itil 1936, La Publicitat (1 i 8-111) 
14. Les fedes Cante infentil 

Í936, La Publicitat (29-m) 15. L'estrella que va morir Conté in&ntil 
me. La Publicitat (S-m 16. Les pomes trapaceres Conté infantil 
1936, La Publicitat (l2-m 17. El noiet-roger Conté infentil 1936, La Publicitat (19 i 26-IV) 

18. Elrodacamins Conté infantil 1936, La Publicitat (31-V i 7-VI) 
19. La folla Conté infentil 1936, La Publicitat (14 i 21-VI) 
20.Latniita CcKite infentil 1936, La Publicitat Í28-VI) 
21. El brufacot i la sargantana Conté infantil 1936, La Publicitat (I2-VII) 

COmiS PÜBUCATS lío PREMIATS DURANT LA GUERRA EDFTATS POSTERIORMENT 
•Ktol SnfagfeBere Aay i lecaüteació 

1. Aventures de Camüs 1 Tararí 
2. La noieta bruna 
3. Els carrers blaus 
4. Trossos de cartes 
5. Una tarda de pluja 
6. Camí ás la guena 
7. En una nit rfjscura 

Conté infantil 
Conté psicológic 
Conté psicológic de guerra 
Conté psíoológjc de guerra 
Conté psicológic de ©ierra 
Coate psícoldpc de p i m a 
Conté psicológic de guerra 

1936 i 1937, Moments (3 l-XH i juliol) 
1937, Mrarfor (14-1) 
1937, Companya (ll-m) 
1937, Con^í»)^ (1-V) 
1937, Companya (15-VII) 
1937, MoffleBfs (juliol) 
1937,1 Concurs Literari de l'Asscxiiació 
d'Escriptors Catalana (AEC); Revista de 
Catalunya (15-1-Í93S) 

constancia del conjunt, ni <pe siguí inctanplet, po" la seva significació cantitativa i qualitativa i per la 
continuftat literaria i cultural de les dues efepes, tant peí que fe a Rodoreda com al món inteHectual de 
quó participa, malgrat rexcepcionalitat de les circumstáncies que va imposar la rebeMió militar. En 
conseqüéncia, he elaborat un segon quadre (en un eos de lletra mes petit) a partir de les dades que tinc a 
l'atest; a mes de les mateixra ínformacians i de les dues qualificadoas ani^des que apareixm en el 
primer, s'hi usa el terme «conte psicológic de guerra» amb fins paral-lels d'squematítzació definit^ia. 
Réspede deis reculls on es poden, llegir els textos, a Amau (ed.) 1999 manquen la narració bél-lica «En 
una nit obscura», ja que fou inclosa a Semblava de seda i altres contes el 1979 (v. 111.4.1.2, nota 440), i 
la segona part del text infentil «Aventures de Camús i Tararí» (cosa que s'ha d'atribuir necessariament 
a un error, que vaig fer observar a Amau amb vista a una possible reedició); a Campillo (ed.) 1982 — 
una antología on Rodoreda és una autora m&, tot i estar molt representeda— només felten «Una tarda 
de pluja», les du^ narracitais que no sáfi de guerra («Aveitures de Camús i Tararí» I «La noieta 
bruna») i «Boira», que havia d'aparéixw al número de gener de 1939 de Revista de Catalurrya (avortat 
peí decurs deis esdeveniments), i del qual es van conservar les proves (v. Carta de Joan Sales a Mercé 
Rodoreda, 24-IX-1977. AMR/5.1.2.135). 
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8. üns quants mots a una rosa Ctmte psicofópc de guerra 1938, McrMiá (21-1) 
9. S5nia Conté psicolo^c de guerra 1938, Meridia (4-II1) 
10. L'hora mes silenciosa en el diari 

d'unsoldat Conté psicológic de perra 1938, Mmrf/á (20-V) 
11. Tres cartes Conté psicológic de guerra 1938, Caía/ans.'(10-VI) 
12. Carta d'una promesa de guerra Contc psicoldpc de guerra 1938, Meriíftó (27-VI) 
13. Boira Conté psicolégc de gierra 1938, Conags literari áe la Generalitat 

Els quadres suggereixen diversos aspectes ínteressants i interconnectats que es 

poden considerar a partir de dues qüestions: d'una banda, les dates (amb la concentració, 

sobretot, en els anys 1935-1938), en part perqué el contrast de la naturalesa d'alguns 

d'aquests productes amb alguns que van aparéixer mes o menys al mateix temps resulta, 

de vegades, desorientador;̂ ^^ de l'altra, l'adscripció genérica deis lelats. 

La redacció deis dos primers contes que Mercé Rodoreda va donar a conéixer és 

anterior al desembre de 1933. Amb relació a «Una nit...», aixó resulta obvi peí moment 

de publicació a Clarisme; peí que fe a «La síreneta i el delfe>, cal teñir en compte que, si 

bé el veredicte deis Jocs Floráis de Lleida va fellar-se la primavera de 1934, la 

convocatoria del certamen i eltennini de presentació de treballs eren previs a Nadal. Una 

circumstáncia semblant a aquesta afecta «La tomada» i «La noia del pomell de 

camélies»: mal^at que van ser guardonats la primavera de 1935 i no es van publicar fins 

a la segona meitat de l'any, la seva escriptura remet objectrvament, per les dates de les 

convocatóries, a la darrera etapa de 1934; en el primer cas, fins i tot a abans (cosa que, 

com es veurá, ratifica la idiosincrasia del relat, el qual té una clara connexió técnica i 

temática amb les dues novel-Íes de 1934). Encara que cap dada extenm no ho indijui, el 

mateix passa amb «Sol», que, per les seves característíques i per la innegable relació que 

presenta amb «Una nit...», fe tot Fefecte d'haver estat elaborat, també, amb una 

considerabte anterioritat al moment de publicació. 

Els contes mfentiis apareguts a La Publicitat, al seu tom, presenten un paréntesi 

diacrónic significatiu, ja que entre els set primers i els nou darrers hi ha un buit que 

abasta des de mitjan novembre de 1935 fíns a fináis de febrer de 1936. Com que l'autora 

va posar el punt i final a Aloma Fabril d'aquest any, la interrupció podria respondre a 

Fépoca de redacció mes febril de Fobra, i indicaría que les narracions aparegudes al diari 

entre el mar? i el juliol haurien estat redactades en aquest nmteix període; altrament, 

haurien estat donades a publicació (si no és que la conjuntura histórica —es tracta 

En aquest punt de la meva exposició em limitaré a comentar, de manera global. Taquéete cronológic, 
sobre eí «pial caldrá enmarcar l'análisi textual, demostrativa del que ara avanzo. 
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justáment deis mesos previs a les eleccions en qué el Front Popular va obtenir la 

victórb— hi va influir). No hi ha cap indici, en canvi, que apunti vers una hipotética data 

d'elaboració de la primera serie de relats per a nens. Tot i que Crim havia quedat llesta 

Fabril de 1935 (i per tant restava un marge de temps sufícient fins a l'agost, quan el 

rotatiu va acollir del primer conté), podria ser, tenint en compte Fexisténcia de «La 

sireneta i el delfi», que fossin textos antics recuperáis. 

El fet que la sortida pública de les narracions psicológiques —i potser també de 

les altres, si és que Rodoreda les tenia escrites feia temps— es retardes for^a amb 

referencia a la diacronia de la seva redacció s'explica pels premis i per la projecció 

assoHda per l'autora en especial durant el 1934. Esdevemr cada vegada mes coneguda 

impKcava, óbviament, que se li obrfesin noves portes, i una manera d'aconseguir-ho era 

obtenint guardons (que solien representar, a mes, un cert ingrés económic). Ates que el 

Crexells no constituía l'única possibiHtat en Fámbit de la narrativa, a desgrat que fos el 

mes important i Rodoreda ho entengués abd,̂ ^̂  resulta lógic que es plantegés altres 

opcions. El conté presentava imes condicions óptimes per conqjaginar-lo amb altres 

activitats: «ben valorat a Catalunya, on compta, a mes, amb importants conreadors»,"'̂ '* 

entre els quals Josep Camer i C. A Jordana, tenia una sófida tradició; oferia mes 

fecilitats de producció i pubHcació, i per tant de professionaUtssKíió; entroncava amb les 

inquietuds relatives a la cultura catalana de l'autora i del coMectiu inteMectual, i, 

finahnent, proporcionava un bon camp de proves amb vista a l'exercici novel-lístic-^ '̂ No 

obstant akó, les responsabíHtats a Clarisme i Fopció per la novel-la, simultamejades, van 

suposar unes determinades exigéncies, que passaven per no priorit2ar, en aquell moment, 

el genere. Tot plegat permet comprendre que entre 1932 i 1934 Mercé Rodoreda s'hi 

dediques i, alhora, ho fes només tangencialment. El fenomen, mes enllá del cas particular. 

La rellevancia que TescriptOTa hi concedía, indestriable del protagonisme general de la novel-la en la 
preguQTa, ha dekat un testimoni sipificatiu: a l'AMR hi ha, per motius evidents, molt poc material 
deis anys trenta, pero s'hi conservm els rdalls de prcansa sckre Aloma i el seu éxit en la convocat&ria de 
1937; que es tracti d'originals (coiu el seu estat demostra) indicaría que Tescriptora se'ls va endur a 
l'exili, un fet coimotatiu, si fos confirmable, del grau en qué considerava el guardó i el que va 
representar per a ella (sense que aixó, tanmateix, hagi de significar necessáriament que estigués 
obsessionada a aconseguir-lo). 

Amau 1999:8. 

L'incentiu económic, les fecilitats de producció i publicació i les possibilitats d'experimentació de 
procediments narratius, al costat de la valoració del genere, son també raons adduídes a ibíd: 8-9 per 
explicar la importancia deis relats curts dins del conjunt de l'obra rodorediana. 
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té a veure amb el context i amb la historia de les lletres catalanes, i denota 

inqüestionablement alié queja s'ha destacat: la centralitat de la novel-lfetica. 

Crida l'atenció, en aquest sentit, que dek vint-i-im textos publicats fíns al juliol 

de 1936 solament quatre siguin contes psicológics, mentre que el volum majoritari 

(disset) es classifiqui dins de la literatura infentil, una opció clarament potenciada a partir 

de 1935 i prácticament abandonada després de l'escfet del conflicte bél-lic («Aventures 

de Camús i Tararí», signifícativament el prímer que es va publicar després de fe 

insurrecció feixista, n'és l'únic representant). La producció per a nens, a mes, s'havfe 

inicfet el 1933, i per tant no era només fiíiit de fe col-feboració específica a fe página de 

La Publicitat. Pero sembfe mdubtable que, en els moments iniciáis, Rodoreda es va 

inclinar vers el género novel-lfetic en un evident compromís personal amb les demandes 

coetánies — ûn compromís que no abandonaría i que no exclofe (sino que integrava) els 

seus interessos específics— i es va implicar en im projecte mes ampH (el de Clarisme) 

que li permetfe desplegar una actitud i prendre una posició concretes directament 

relacíonMes amb aquelfe prioritat dins del mapa de fe cultura catalana. Quan fe vfe del 

períódic de joventut va esgotar-se, Pescriptora va recuperar fe contística, sempre com a 

complement de fe novel-la, en les mateixes dues direccions en qué Phavfe conreada des 

delprincipi. 

El fet que, en reprendre fe narrativa breu, Pautora es decantes per fe literatura 

infantil presenta diverses possibilitats explicatives. La primera, que akó 1Í va permetre 

comptar amb una col-feboració fixa a fe premsa i, en conseqüéncia, amb una nova 

pfetaforma estable (i un rédit económic d'una certa reguferitat). La segona, que podfe 

desenvolupar una lima creativa convenient per tres raons: no suposava un esforg excessiu 

grácies a «xms pressupósits literaris ben fixats i sobre els quals només cal dipositar 

variacions i enginy»;̂ ** admetfe fe praxi que li interessava (l'aplicació de mecanismes 

humorístics i fe mcorporació d'elements de modemitat), i implicava, finalment, una 

contribució rellevant en vista del públic específic (els nens, fbturs ciutadans, o, millor dit, 

lectors) i deis problemes de la producció literaria autóctona que s'hi adregava. En tot 

cas, fe parquedat deis resultats del conreu de fe narració psicológica breu per a adults, en 

comparació, indica que Rodoreda va desestimar aquesta modalitat (si mes no, 

temporalment); queda ciar que el genere preeminent fou fe novel-fe. Les caracterfetiques 
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deis relats curts mostren la seva qualitat d'activitat subsidiaria a la narrativa d'extensió 

aah una triple fimció: faportació a un camp deficitari, les provatures creatives i la 

projecció cultm-al 

A partir del juliol de 1936, la trajectória de l'autora i la nova conjuntura histórica 

van revertir en la represa del conté psicológic des de la inscripció majoritária en 

l'anomemda literatura de guerra. Fou en aquest ámbit que Mercé Rodoreda va assolir 

uns prhners resuhats efectius en les formes narratives breus destinades a un públic 

aduh.^" Els textos anteriors, en canvi, patebcen els matekos problemes que els productes 

novel-lístics de redacció mes o menys simultánia. 

4.1.1. El conté psicológic: «La tomada», «Sol» i «La noia del pomell de camélies» 

El Concurs de Contes de La Veu del Vespre en qué Rodoreda va aconseguir un 

premi es va convocar el setembre de 1934. En k crida pertinent s'exposava el sentit de k 

convocatórk amb una referencia exphcita a Fabandó o al semkbandó de k contística i a 

l'estroncament de k seva important tradició.^^ L'exageració del plantejament, innegable, 

tenia al darrere el fenomen ben real de k pukan9a de k novel-k en detriment de la 

narrativa curta. Es continuaven pubHcant contes i editant recuUs de rekts, n'existien 

Campillo 1998b: 325. 

Per a una análisi de la contística psicológica de guerra ea aquesto direcció, v. ibid: 333-336. 

Els termes eren els següents: «[...] El conté o noveMística breu, que ha assolit una importancia 
extraordinaria en totes les literatures, en la nostra és un genere abandonat, o mig abandonat, sobretot 
d'en§á d'un temps. No s'acostumen a editar llibres de contes o d'históries bretis, perqué precisament els 
editors i els lectors es l l a n t a prefermtment a la noveMa i úai^ment prot^eken aquest gén»e literari. 
/ A Catalunya es donen infmitat de pr«nis ais nostres escriptors: poesía, teatre, noveMa. Es convoquen i 
es fallen concursos tinicament per a aquests generes literaris. I així hem vist com tma veritable tradició 
catalana de contistes ha estat estroncada i com el públic ha anat oblidant la producció de contes catalans. 
És amb el desig que els nostres escriptors tomín a conrear un genere tan considerable que hem convocat 
el nostre concurs. Molt mes perqué els contes literaris caben perfectammt en la complexió d'tm diari 
modwn i perqué així els nostres amics trotaran, en la seva l&Xma, una compensació de Pentusiasme 
amb qué s'han posat al costat nostre enfront de les arbitrarietats deis qui govemen, i sense compensació 
del sacrifici que han fet en ajudar-nos» («La vida cultural. Concurs de Contes de La Veu del Vespre», 
XFC, 16-IX-1934). 
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guardóos i diverses veus van reivindicar ininterrompudamení el génere;̂ '̂ pero, com ha 

estat assenyalat, 

[...] a partir de 1925 i paraMelament a una preocupació teórica que es manifesta en 
els nombrosos debats sobre el genere, la novel-la reapareix i es reforja amb la 
creació de premis í amb una amplía política editorial que ofereíx al mercat 
producció autóctona i traduccions fetes per escriptors professionals. Tot aquest 
replantejament genéric afectará, naturalment, el conté, el qual, d'una banda, perdrá 
la característica de genere modélic o de solucíó possible per ais prosístes dins deis 
parámetres de l'estétíca arbitraría, i, de l'altra, deíxará els seus Iligams formáis 
amb la literatura periodística o costumísta, per desenvolupar unes possibilitats 
argumentáis o imaginativos d'acord amb models molt varíats. La importancia 
creixent del relat i de la narració, al costat del conté curt, n'és una conseqüéncia. I 
aixó es produeix al costat de l'expansió deis géneros estrictament periodístics, 
sovint no del tot alíens a les formes narratives [..,]. La fortuna del conté anirá, ara, 
Hígada a la de la noveMa en diversos aspectes,^^ 

En el cas del corrent psicológic, el genere «deixa d'ésser [...] central i passa a 

ésser, en certa manera, subsidian de la noveHa»,""' La producció literaria de preguerra 

de Mercé Rodoreda és un ciar exponent del fenomen, i la narració premiada en el 

certamen del rotatiu barceloní se n'erigek en un exemple particularment signíficatiu.̂ '̂  

Entre altres iniciatives, el 1928 La Nova Revista havia creat la CoMecció de Contes í NoveMes, i el 
1929 Proa va miciar la col-lecció Histories Curtes; o entre 1930 i 1934 « van editar Tres histories 
cruels, d'Emest Martínez Parando; L'endemá del dolor, de Miquel LIOT; La dona deis ulls que 
parlaven, de Rosa Maria Arquimbau; Tres contes, de Francesc B. Liado; Contrallums, de Víctor Cátala; 
El retorn, d'Alfons Maseras; Magda la generosa, de Joan Mínguez; Miquel Ángel i altres proses, 
d'Agustí Esclasans; Marta, la fatídica, de Tomás Roíg í Llop; Peikea, princesa caníbal, d'Aurora 
Bertrana; Aspectes, de Salvador Espriu, etc. Peí que fa ais premís, a més de les seccíons corresponents 
deis Jocs Floráis d'arreu deis Países Catalans, tinc ctmstáncía que en van oMvocar, abans que La Veu i 
excloent els de conté infantil, Art Novell (1925), l'Associació Peña Fleta (1926), La Dona Catalana 
(1929), Germanor (1931), L'Andreuenc (1932), Catalunya Radío (1933), les Jomades de les Joventuts 
d'Esquerra d'Estat Cátala (1933) i l'Ateneu Enciclopédic Popular (1934); és ciar que, deis tres grans 
premis institucionals, cap era de conté: el Premi Ñarcís Oller, paraMel al Crexells, l'Iglésías i el 
Folguera, no es va aear fins el 1937 (v. Campillo 1994: 278). Amb relació a la defensa d'aquesta 
modalitat creativa, v., entre altres, J. W Boronat Recasens, «Novel-te curt^ i contes llargs», ED, 2-X-
1925; T. G. [Tomás OarcésJ «Un genere proscrit», LP, 22-TIM929; M. de Montoliu, «Joan Mínguez. 
Magda la generosa (Llibreria Catalónia)», LVC, 25-VIII-1931 [vespre], i Rafael Tasis i Marca, «Un 
genere difícil. Contes i "nouvelles"», MI, n. 363 [364] (30-1-1936), 6; consta, per error, un número 
anterior. 

Campillo 1983a: 19-20. 

^'Ibíd:2í. 

El jurat del Concurs, íntegrat per Joaquim Ruyra, Manuel de Montoliu, Alexandre Plana, Josep M. 
López-Picó, Manuel Branet i Josep M. Casas i Homs, va concedir tres premis de quatre-centes pessetes, 
tres de dues-centes í quinze de trenta. Entre les vínt-í-una narracions, d'un total de cent noranta-dues, 
que resulteren dístingid^ la de Rodoreda, insaite sota el lema «Perdó», va obtKiir un deis pr^ í s de 
sis duros. La resta d'atrtors guardonats amb el mateix import foren Ángela Nunell i Saié, Modest Sabató 
i Puig, Josep Bogues, Miquel Roger í Crosa, Leandro Amigó i Batllorí, Felíp Graugés i Camprodon, 
Roser Matheu, Joan Sallares, Joan Duc i Agulló, Camil Geis, Salvador Llobet i Reverter, Joan Rosselló i 
Veny, Joan Puig Dalmau i Jc&ep Mas i Gramunt. Els tres prüners premis, els obtmgueren «Redempció», 
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«La tomada» explica el retom a Barcelona, des de Franca, d'un home que vol 

reconciliar-se amb i'esposa per iniciar una nova vida al seu costat, després d'haver-la 

debcada per una altra dona i haver-se'n desenganyat. Es tracta, per tant, d'una nova 

literaturització del motiu de l'adulteri, és a dir, del nucli temátic de les noveMes que 

l'escriptora havia publicat fins aleshores. La connexió existebc, encara, en un nivell 

intertextual específic: el conté, d'una banda, enlla9a amb un episodi concret del primer 

llibre de 1934 i, de l'altra, constituek «una variació en un altre registre del tema de la 

noveMa Un dia de la vida d'm home»,^^^ Pot llegir-se simultániament, de fet, com un 

text complementan a la historia de Cinta en Del que hom no pot fugir i com un alter ego 

narratiu de Tóbra protagonitzada per Ramón Rampell- En el primer cas, el relat breu 

s'origina dins de la noveMa en la m^ura que n'estka un fil argumental, tot i que acaba 

adquirint vida propia (com un fill esdevingut autónom després de la gestació i del part). 

Respecte del segon, els dos productes operen sobre uns bmomis genérics, técnics i 

temátics que els emmiralkn asiraétricament: conte/noveMa; narració psicológica / 

parodia narrativa; postadxdteri (consumació) / preadulteri (no consumació), i éxit-felicitat 

/ fracás-infelicitat (igual que si es tractés de dos germans, diferents i independents, 

segons com el dia i la nit — p̂er dir-ho en termes coMoquials—, peró al cap i a la fi 

nascuts d'una mateixa mare). 

A Del que hom no pot fugir, la follia de Cinta era fiuit de l'abandó posterior a la 

marxa a Franga amb un home casat. Aquest tipus masculí —^únicament inclós in 

absentia, en la novel-la, en qualitat de passat, de referent necessari per coirqprendre el 

present— pren eos en el conté per al desplegament narratiu del retom a la llar, exclós de 

la trama noveMística com a no pertinent ja que el que hi interessa és el procés 

d'embogiment de la protagonista i el correlat que en representa l'experiéncia de la noia 

del molí. Un deis ámbits de la xarxa temática del segon llibre de Rodoreda, així, es 

desenvolupa específicament en el relat breu, que n'efectua, d'aquesta manera, una 

ampliació.̂ ''* Aquest vincle no bnpüca necessariament que «La tomada» i Del que hom 

de Doménec Guanisé, «El capellá», de Josep Roig i Raventós, i «El Mofací», de Josep Selva i Vives; el 
quart, el cmqué i el sisé, se'ls endugueren «La barca del Frab>, d'Esteve Fábregas, «L'última espena^a», 
de Tomás Roig i Llop, i «Cinc cartes», de Maurici Serrahima (v. «Les Arts i les Lletres. El fell del 
Concurs de Contes organitzat po: Za Fea ífe¿ Fespre», i / , 6-III-1935). 

Campillo 1998b: 326. 

Les similituds narratives entre els dos textos van mes enllá de la vinculació argumental; pensó, per 
exemple, en el paral-lelisme entre el trajéete amb cotxe que aparece en les primeres pagines de Del que 
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no pot fugir depenguin run de l'altra. Mes aviat al contrari, perqué la narrmó premiada 

s'emanciía per complet des del punt de vista Hterari (o ho fe la novel-la, suposant que el 

conté fos de redacció posterior); aixó sí, des de Fexperimentació autónoma amb 

procediments "novei-lístics" (i d'ajuí la subsidiarietat genérica, fiís i tot si la seva 

escriptura h^ués precedit el Ilibre) per tal d'aconseguir un únic objectiu: la visibilització 

del món interior; en aquest cas, d'una altra de les seves dimensions. 

El text guardonat el 1935 s'estructura en quatre parts, numerades en xifres 

fonmnes com e& capftols d'C/w dia de la vida d'm home. La prin»ra presenta el trajéete 

amb tren cap a Barcelona del protagonista, el qual contempla el paisatge i reflexiona 

sobre la seva aventura, sobre Terror que ha significat i sobre com intentará corregir-lo. 

La segona relata el passeig de l'home per la ciutat i en reprén els pensaments, eirtre els 

quals destaca la convicció de la solució imminent i de la benauran^a fiítura amb la muller. 

La trobada amb ella i la conversa que segueix son contingudes en la tercera part. Túnica 

que intercala el diáleg en k narració predominant de teicera pera>na amb fijcaliízació 

interna fixa en el personatge principal. La darrera drnsió, per acabar, correspon a k Uetra 

que el marit escriu a un amic seu des de Saint-Moritz, on verbalitza k felicitat que ell i k 

seva dona ja viuen com a parella.̂ *^ 

El traetfflnent subj«tk del tennis, k poetfcitat descriptiva i el simbofisme del 

paisatge —^k configuració del qual beu directament de k tradició literariocidtural (de k 

poesk sagarriana, molt clarament)—donen entrada a k nairació i basteixen tm espai 

seré, Buminés, amorós i acó Oidor que prefigura el desenlkf mitjanfant k cárrega 

metafórica de k imatgeria: 

Iñs hm^ s'fficolen cálmese^ tardanes per qoi, coai ell, sent la prolja d'arritor. 
La mar a m cíBtat; a l'altre, vtoyes; v i n j ^ w d e s mm maragd¿, amb nn veati 
Iluent qoe la fosca-va eanorteint Vinj«s fflifilades dalt de m u n t a n ^ que semblm 
inaccessibles, perd que l'home, treballador incansable, conrea amb amor: i la mar, 

hom m fitgir i el viatge amb tren que otee «La tomada», precisament contraposats —i superpcmbles— 
per la dualitat^gififífi^-etom. 

«La tramada», ccm es pot comprovar i ha estat suteatllaí, «conté el germen d'una noveMa curta, peró 
és un conté i, tot i així, no s'intenta cap altre sistema per a la temporalitat í el canvi d'escena que la 
intercapitulació numerada (pet bé que no hi ha cap llei que ho prohibeixi, naturahnent). ParaMelament, 
i aixó és el mes signifícatiu, l'estat d'ánim i els pensammts fináis del ¡srotagonista no troben altra forma 
de vdiiculaeió que el vuitcaitista recurs de ia cmU a aa amic innominat en el conté no ha aparegut 
mai» (Campnio 1998b: 327). 

396 Concretament, del recull Cangom de rem i de vela (1923) —v. Josep M, de Sagarra, Obres 
Completes (Barcelona: Selecta, 1947). 
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tan blana, s'adonn vetllant-les: guarda imponent, gos d'atura feréstec, amb 
amorositats ¡nsospitades i acaronaments d'amant. Roques canteiludes, formant 
espadats, esquerpes, geloses, s'apropen al mar que, vessant tendresa, també 
acaricia; arrodonint eis seus cantells, fent-les suaus a forfa de besades i, superbes, 
es drecen arran de mar com dient: —Nosaltres som les preferides, som mes a prop 
que vosaltres, vinyes orguUoses de penjoUs de raim; mai, encara que ho vulgueu, no 
podreu ésser-ne tan a la vora del nostre amor... — i les vinyes, indiferents, ni les 
«colten, Iliurant-se alególes a l'airet suau que les fe dansar. 

S'ha fet fose. El cel s'ha brodat d'esteis i allá, lluny, les Uumenetes del Tibidabo 
s'encenen i s'apaguen com uns focs foUets mquiets, apareixent i desapareixent, 
amb una inconstancia estudiada com una noia que es fa desitjar: tan properes, que 
sembla que es puguin agafar amb la má; pero, en realitat, que lluny encara... 
Barcelona, la seva Barcelona estimada...^^' 

La visió del litoral i de la ciutat fen percebre la magnitud del seu enyor al 

protagonista, que s'acomiada mentalment del que acaba de debcar entere, considera la 

llimyania de la joventut i el pas del temps i sent, juntament amb l'afeny d'arrecerar-se en 

els bra90s de l'esposa i obtertír-ne el perdó, la inanitat de la seva aventura. Els records, 

pero, tomen a desgrat seu: «Records d'unes platges clares i d'im sol ardent, terrible, 

d'tma sorra movedissa i d'unes mars blaves i verdes, d'uns núvols cadmis a la posta, 

Chiasla, Jean les Pins, Ostende, Biarritz... Desfilada innombrable de cases de modes, de 

joieries, de vitrines mtilants... Dies passats com un somni mal viscut, sense tma engrana 

d'alló que cercava. S'havia deixat templar per la bellesa perversa d'uns llavis ben traíais, 

i no havia trotet res d'alló que creia cercar. El seu desig d'elevació l'havia menat a la 

derrota d'uns anhels inconfessables». L'experiéncia, pensa, l'ha transformat, i aquesta 

transformació, manifestada en una nova percepció de la seva vida i de si matebc, ha de 

possibilitar, per forga, la indulgencia de la dona i la recuperació de l'amor. 

Arribat a Barcelona, experimenta la necessitat de caminar i perdre's entre la 

multitud indiferent. L'urbs Tacull amb la matebca hospitalitat que la costa; la descripció, 

de ressons orsmns, recorda molt alguns textos periodístics de Rodoreda:̂ *̂ 

Havia plogut. Una pluja cálida de darreries d'estiu: quan els carrers s'emplenen 
de tráfec i tomen els estiuejants, dalerosos de divertiments, cansats d'ells mateixos. 

L'asfelt, convertit en espill deformador, allargassava, fins ben enllá, les 
columnes deis fenals. Es dirigí al pwt. Aspira profiíndament el perfiím de quitrá i 
d'inseguretat que la foscor remuntava. Lleument, I'aigua clapotqava el flanc deis 
vaixells, gronxant-los; i les gmes, plenes d'altivesa, eren uns grans bracos cansats 

Mertó Rodoreda, «El Concurs deis Contes de La Veu. La tomada», LVC, 1 l-VUI-1935. 

I també algunes escenes noveMístiques; en especial, malgrat la diferencia de tractament en el marc 
general de la parodia, el passeig peí port de Ramón RampeU i la casadeta a Un dia de la vida d'm 
home. 
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que demanessin, a! ce! i al mar, repds etem. El plany d*una siroia clama 
esgarrifedor. Ell rmjrdá el pt'mst viatge par mar. 

L'associació mnemotécnica deriva en l'evocació d'uns itnmigrants itaiians i de la 

seva miseria, cosa que introdueix el component socml (aquell component sovint lateral, 

pero sempre present en la narrativa rodorediana).^^^ L'aspecte, de manera diversa, té una 

altra representació en k literatimtzació de les localitzacions, en aquest cas de Barcelona, 

im deis espais privilegkts en k producció de l'escriptora.'""' La Rambk, sense que se 

fanomeni explícitament, vertebm l'etapa següent del vagareíg del personatge: «Va 

deixar el port, i avkt de¡^aregué k visió del mar, junt amb aquelk sens^ió de mi^eri, 

de no-res, encomanada per les aigües immenses, negres, tristes [...]. / Gent, gent arreu. 

Perfiím de flors. Si en con^rava... A "eHa" li pMen... En contraria i li'n faria ofrena 

com quan eren pnjmesos». 

El record del temps del prometatge suscita k comparació amb k diferencia 

posterior en k relació amorosa i má> renUuemament fel-kg per k novetat; i k suscita de 

forma literal, "inconscientment", en ima verbaKtació innecessária que demostra el 

desencaix entre una determinada volimtat narrativa i k seva materialització concreta, 

també evident en l'ejqilicitació de k demora del «moment de l'encontre inevitable, 

desitjat i temut ensems» o de k idealització de k dona a causa del desig de reconcUkció: 

[...] Ella era bona, era comprensiva, era la millor de totes! La seva ment 
malaltissa a causa d'una áecepáó creava una muller com una promesa; sense 
farides greus en el mes profimd delcor. La seva imaginadd, mitjansant l'ánima 
decebuda, omava amb totes les boneses la muller un temps oblidada, deixada a 
l'atzar deis impulses sense el desgreuge d'una expücació ní la c o t m d'una 
tomada. I enaití excessivament quan la buidor del draencís el colpia. 

Igual que Ramón Rampell, el pensonatge imagina k felicitat futura, en l'amor, a 

partir de parán^tres eaiganyosos. La feit:^k hilarant i necessÉriament frustrada del vi 

ranci, els borregos i k lectura de narracions sentimentals esdevé ara, pero, un somni 

seriosament desitjat («després de k gran abracada, frec a freo els rostres, vindria el 

silenci que crea k conqjrensíó. La gran trauquil'ütat espiritual de k mátua confianza»); i 

És cert que, en aquest punt de «La tomada», la referencia a un pintor auxilia «eficayment el lector a 
visualitzar la materia narrativa» (Amau 1999: 10), i que aquest és un recurs freqüent en l'obra de 
l'a«t<»a. Convé matis», tanmatek, que el protagonista del conté no oteerva liteíalment, com sembla 
desprendre's de l'explicació de Carme Aman, «una mare, pál-lida i tella oom una Madama de Filippo 
Lippi, de mirar fatigat» (ídM) que aíleta tm nadó, sino que ̂  raxjrda la imatge. 
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aquest somni es converteix en realitat, en realitat textual. Per bé que amb alguna 

resistencia, perqué el personatge femení vehicula una petita tensió, expressada en un 

discurs que, mes peí que implica que no pas per com es concreta, podria haver atallat i 

millorat el to de la narració; en un moment donat, per exemple, quan el marit li retreu 

que «no trobava en tu el que el meu fons romántic reclamava», la seva resposta és la 

següent: «—Romántic? ¿Sospeses ben bé eí sentit del mot? ¿No et sona a fals, a ridícul? 

I et sembla una excusa? Trobes lógic el descárrec'̂ >; i una mica mes endavant, afirma que 

a penes es coneixen, o recorre al déme per explicar la seva estimació.̂ "' La via d'aquesta 

consciéncia narrativa, tanmateix, només queda insinuada, i la reconciliació és 

representada en una escena que, per les formules i el fons, no té res a envejar ais fináis 

tipies de novel-la rosa (o, millor encara, de melodrama cinematográfic); ima escena que 

resulta indigna —en la segona accepció del mot— de l'ambició literaria de Mercé 

Rodoreda i d'una percepció tan clara com la que ella fa evident que voler no sempre és 

poder, i molt menys amb garanties d'etemitat: 

—^Vols perdonar-me?... Ara no. Només que vulguis fer-ho ja n'hi ha prou. 
Després, d'aquí un quan temps, tomaré a preguntar-t'ho i haurás de dir que sí. 
Comprens? 

Ifa tomat a agafer-li les mans i en besa, suaumait, els pahnells. Ella el mira 
sense dir un mot i, comprensiva, venfuda, desfe les mans de les d'ell i acaricia 
l'home. 

—^Anirem lluny, faran un viatge... No et donanaré consol... ms ajudarem I'un 
a l'altre... Sempre, sempre, oí? 

L'home ha dit aixd gairebé suplicant La veu mfosquida d'emoció arran deis 
llavis d'ella que s'atitreobren per a ésser besats. Atens repeteix: 

—Sempre?... 

És ciar que els acabaments de la primera i de la segona parts del conté, com en 

una mena de tonMa poética, anunciaven el desenlia?.'"'̂  I la carta rebla el clau d'aquesta 

V. Amau 2003. Com que Aloma n'és la fícdonalització mes rellevant en aquests anys, s'ha posposat 
raprofiíndiment en la qüestió fins a l'análisi d'aquesta noveMa (v. IIL4.4). 

Observeu, en el fragment citat, l'equiparació de romanticisme, felsedat i ridícul; és a dir, 
l'explícitació deis ^culls a esquivar en un relat que hi acabsí sucumbint. Aquesta fractura interna, la 
qual resta versemblan^ al final i desplana el conté cap a l'espai del sentimentalisme que Rodoreda 
pretenia evitar, suggereix, jimt amb altres elements, una hipótesi (si mes no general) per a la datació del 
t&xt (y. infra). 

La primera acaba amb la s^üent reflexió del protagonista: «Amb dignitat tomaría l'amor. L'amor 
que havia oblidat que existia vora seu i que c^cá endebades on menys podia troter-lo. / El tren deixava 
enrera l'orgull del seu fiím i el mmava cara a im esdevaiidor intatxable». La segwia es clou així: 
«Tomará l'amor. Res no podrá enterbolir la felicítat retrobada; només l'hora suprema que deslliura 
l'ánima i abat la miseria del eos». 
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felicitat increíble en una cua textual del tot impertinent —fora de Moc—, perqué és 

argumentalment snpérflua i narrativament injustificada, i exacerba globalment la 

impressió d'imperícia que produeix el text/"^ Des d'un refiígi de muntanya envoltat de 

neu, amb el foc enees i l'esposa al costat, el protagonfeta escriu: 

"[.„! Jo no sé , amic, qué é s aquesta sensació de jola que neix del mes profimd 
de la meva ánima i que em & ésser tan feli^. Quinze dies d'estada a Saint-Moritz 
s'han escolat com un somni. Potser hi estarem tota la temporada. Tot és agradable. 
Només de vegades em fa mal pensar que vaig estar a puní de perdre, en un moment 
ftancament incomprensible, aquest goig que possceixo i que posseiré. Ella és 
perfecta. No, encara que protesti darrera de la meva espaílla no rectificaré. He 
encamat en ella tots els somnis folls de ía meva imaginació i he trobat el ressó 
adequat al meu estat d'ánim. Les dones, quan es senten compreses, sempre 
responen ais ntKtre anhels. Voldria, amic estimat, que trobessis una dona com ella. 
Si et passa per la vora no la deixis fiígir. Jo no t'ho pardonatia. I vull que sápigues 
—l'experiéncia deis amics també és bona— que r ^ no lliga tant com haver tastat 
dues persones jimtes el fel deis desengañas, l'amargor de totes les dolors i haver-se 
servit mútuament d'empar i suport. Egoisme? No ho negó; i, tot dient-te adéu, 
beneeixo aquest egoisme que ens permet d'ésser altraistes sense que ens requi, 

Adéti, amic." 

Els problenses básics de «La tomada», com es pot veure, son els matebios que els 

d'«lJiia nit,..». L'expressió de l'univers intem de sentiments i sensacions no troba la via 

operativa per emocionar sense caure en el ridícuL Així, el text conté, «al costal d'alguns 

encerts de descrípció, auténtics esUavissatnenís, produls amb la mes noble intenció de 

penetrar la consciéncia deis persoimtges fins ais replecs mes fntioB, etc. A botes d'ara (a 

hores d'aleshores) no es pot dir, per exemple, per formular l'estat de consciéncia d'tm 

personatge, que "s'havia volgut retrobar i s'havia perdut en el laberint de les seves 

passions". [...] {N]o es pot dir seriosament, com la matebca Rodoreda ha mostrat abans, 

imptícitament, en el tractament deis tópics de la novel-la sentimental que es dona a Un 

dia de la vida d'un home, i explícitament en la citació deis productes literaris que hi 

corresponen (Pedro Mata i per l'estil) i que figura que fomebcen Pimpuls amatori deis 

protagonistes de la novel-la».'"'* 

Si, com el segon llibre de 1934 fe pensar, l'autora tenia akó tan ciar, no s'entén 

que contmués escrivint "seriosament" en una laia que ella mateka havia caricaturitzat. 

L'expficació de la fectura de «La tomada» cal buscar-la en un altre lloc; o, mes ben dit, 

^ Si aquKt tancament no hi hagués estat inclós, r ^ no canvi»ia en la historia; cap element antería de 
la trama no l'exigeix, i, de fet, sembla un afegit d'última hora (com si, patint perqué tot plegat no 
hagués quedat prou ciar, Rodoreda ho hagués volgut arrodonir quan, en realitat, l'efecte és el contrari). 

Campillo 1998b: 326 i 327; la cursiva ^ a l'original. 
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cal situar-la en un moment diferent, for^a anterior, al de la convocatoria del concurs de 

La Veu del Vespre. Així ho indueixen a creure, en nivells diversos, el contrast entre 

l'actitud i el discurs iniciáis i fináis del personatge femení i la seva contraposició 

primigenia amb el masculí; la verbalit22u;ió específica d'elements com el desconekement 

entre persones; la vinculació del terme romanticisme al ridícul i el Iligam entre l'amor, 

l'egoisme i l'altruisme en el darrer firagment, que recorden molt els raonaments de 

Rodoreda a. Polémica (subtitulat, recordem-ho, «Palestres de 1933»); la similitud amb 

«Una nit...» peí que fe a les desraons narratives; la relació intertextual amb Del que hom 

no pot fugir i el fet que sigui una variant, en un cert sentit, d'í/w dia de la vida d'un 

home (dues lioveHes que, editades la primavera i la tardor de 1934, havien de ser 

redactades, és obvi, amb antelació a la seva data d'aparició); la intensa activitat 

productiva de l'escriptora durant l'etapa de Clarisme, i, finalment, la circumstáncia que 

Crim, una altra novel-la ínstal-lada en la parodia de genere, fos acabada la primavera de 

1935. Com a tard, Rodoreda devia elaborar la narració a fináis d'estiu de 1933; sense 

cap dubte, en la nmtefaa época de red^ció d'«Una nit...». 

La previsible impossibilitat física i tentiporal de l'autora per produir mes textos en 

el tombant de l'estiu a la tardor de 1934 (sense oblidar, a mes, les conseqtléncíes que els 

fets d'Octubre i els seus efectes poguessin teñir per a ella, des del punt de vista tant 

estrictament creatiu com general), combinada amb la probable demanda de material 

escrit — f̂iruit de la projecció pública d'aquell any— per part d'alguns deis contactes 

establerts, i amb la voluntat de Rodoreda de no desaprofitar l'avinentesa d'optar a 

premis i publicar, justificarien el fet de recorrer a contes antics per cobrir aquests espais, 

encara que no responguessin exactament a alió que voHa escriure. Dos aspectes, 

coa^lementaris i addicionab, apunten també vers aquesta hipótesi: d'ima banda, el 

volum reduit de narracions psicológiques que va trametre ais certámens o va donar a 

conéker entire fináis de 1934 i mitjan 1936; i, de l'altra, la priorització del genere 

novellfetic. Interessada sobretot en la producció de novel-íes, el vassaUatge quantitatin i 

quaíitatiu de la contfetica respecte d'aquestes podia admetre, segurament, im marge mes 

flexible de desencerts. El nombre resultant de torts tampoc no arriba a ser prou 

irnportant per descompensar (aleshores o ara) la imatge literaria de l'autora. «Sob>, el 

mes greu, també sembla pertányer a un període anterior per les seves caracterfetiqües; de 

fet, podria constituir el primer text, diacrónicament parlant, del conjunt. 
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La narració que Mercé Rodoreda va publicar a La Humanitat ú 4 d'agost de 

1935 transcorre a Barcelona, en una nit de revetlla i el matí següent. Un jove, després de 

rebutjar la carica de la mare, envellída i enlletgída peí treball, i de rebotre per térra un 

Uíbre — ŝímbol deis estudis que hauria volgut teñir i que, a causa de la pobresa, li han 

estat vedats—, surt del mfeer pís on s'asfixk; camina, recorda i reflexiona, i, al final, 

subjecte al ressentiment nascut de no haver pogut teñir la vida que volia, entra en un 

cabaret. L'endemá, gastada la setmanada i més úifeli? que el vespre anterior, arriba a 

casa i, en veure el volxmi damunt la taula, canvia d'actitud i decidebc demanar disculpes a 

la progenitora, pero no la troba enlloc. Els records d'infantesa omplen una espera no 

exempta de neguit í, convenfut de la necessária renuncia í resignacíó, la resolucíó de 

cromar l'obra el porta a la cuina, on trote morta la dona. El noi l'agafe en bracos, la du 

al llít í, enmíg d'un dolor i d'una sensació de solitud proíimds, li tributa Fofi-ena d'amor 

que li ha negat quan era viva, patinada de gratitud i de respecte per haver-lo críat sola. 

Aquest conté psicológic enlla^a intertextualment amb «Una nit...», com ha estat 

nidícat.'"'* Els recursos técnics, les ínstáncies del discurs i els elements principáis (la veu 

narrativa, la focalítzacíó, l'ambientacíó, els personatges, Festü, el registre lingüístíc, etc.) 

no hí presenten divergéncies essencials més enllá de la concreció específica, L'esquema 

argumental, tot i que pren forma en histories diferents, també és molt similar: im íncident 

determina la sortida al carrer del protagonista en un moment paral-lel (una uit de 

revetlla), i el contacte amb el món noctum barceloní li comporta un canvi d'actitud 

respecte de la figura materna. Varíen, básicament, el rerefons sociológic que emmarca la 

trama, el desenUa? efectista, les causes del reflis vers la figura maternal, els metras de la 

transformació del personatge i la importancia narrativa del motiu del sexe. A «Sob>, la 

sexualitat té una presencia molt lateral (vehículada per la dona jove que el noi veu quan 

surt del cabaret), la qual serveix, sobretot, per canalitzar el correlat de les desgraciades 

imposicíons de la miseria —el tema que, de fet, substituebc l'altre: 

En eixir-ne, el sol ja és ben alt i tot apareix trist sota la claror que mostra 
veritats. 

D'un ball "musette" surt una noia. La joventut malmesa. El eos embolicat dins 
d'un abric modest (com si l'hivera no fos molt Uunj^), sota del qual les feldilles del 

'"^ V. Amau 1999: 9. A causa de les similituds i del poc interés literari del text, no he considerat 
necessari dedicar-hi un comentari detallat. Em limito, dones, a indicar-ne els aspectes rellevants per a 
l'argumentació. 
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vesíit de nit atrotinat es gronxm damunt les sabaté de talons moit alts. La noia, 
indifémit a tot, cstreny contra el pit un portamonedes. 

Potser duu diners a ia mare,..** 

El tractament particular de la temática, connotatiu del component social deis 

textos rodoredians, configura im microcosmos literari només molt tangencialment 

coimectat a racarament d'una de les qüestions centrals que la narrativa moderna estava 

plantejant Es tracta d'un relat, de fet, «de caire fi-ancament fiílletonesc».''*" La filiació, 

present des de les primeres ratUes, consolida la seva imposició mitjan^ant l'element de la 

mare morta al térra de la cuina; a la recerca (óbviament fallida) d'una in^ressió que 

remogui sentiments i consciéncies, el final ratifica una proximitat que esdevé iimegable: 

Obre la porta que no s'esbatana. Alguna cosa li ho priva... 
Quan veu qué és, el llibre li mu deis dits. 
És allí... aterra. 
No pronuncia ni un mot. Només sent que els seus ulls son dolorosament 

esbatanats. 
El rostre tan conegut, ara ert, ja no es contreu amb la joia que t¡ produla la seva 

presencia, Els ulls vidriosos de la mare semblava que guaitin el asstre amb fix^. 
Potser cerquen aquell cel en el qual l'havia volgut fer £3-eure llavws de la seva trista 
infantesa. 

Un ñus a la gola el priva d'emetre un mot. 
Mare... 
I surt del seu pit com una mena de rogaü. 

L'abséncia del tema sexual com a eix concéntric, el «caáe fiílfetonesc» 

especialment destacat i la importancia del motiu de la matemitat, sublimada, apunten 

l'anterioritat de «Sob> re¡̂ )ecte d'«Una nit...», on els components básics s'encaminen ja, 

incqíieirtment, vers la temática de les relacions amoroses, vertebradora de tota la 

producció narrativa rodorediana de preguerra amb les úniques excepcions deis contes 

infentils i de Crim (lógiques, per les seves partictilaritats, i en el segon cas, encara, amb 

una certa relativitat). El sentimentalisme predominant en els dos textos psicológics, els 

vértexs argumentáis que en bastebcen els esquelets, la constracció paral-lela de les 

trames, l'estil i l'expressió, els podrien orbitar fins i tot a una etapa previa a Sóc tma 

dona honrada?, amb qué s'inicia l'esfor? de distanciament per neutralitzar, a través de 

l'humor i la parodia, els defectes que ni l'un ni l'altre no aconsegueixen evitar. 

Es podria adduñr, no obstant akó, que Rodoreda no va abandonar el conreu de la 

narrativa psicológica per se, com Del que hom no pot fugir i Aloma demostren, i que. 

'"̂  Mercé Rodoreda, «Sol», LH, 4-Vni-1935. 
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per tant, aquests contes podrien haver estar escrits poc abans de la seva sortida a la llum 

pública. Des del punt de vista de l'ofíci, peró, els problemes constructius que presenten 

«Sob> i «Una nit...» remeten a un estadi primigeni, superat en certa manera en les 

noveHes tot i les imperfeccions. Aquests relats breus con^arteken, a mes, un aspecte 

important: el protagonisme masculí, una opció que només s'adopta, posteriorment, a «La 

tomada» i a Un dia de la vida d'un homef^^ En el seu procés de definició i de recerca de 

vies literáries, Mercé Rodoreda es va decidir clarament, en la preguerra, per la centralitat 

de les figures femeimies: si a Sóc ma dona honrada? hi ha les dues perspectives, 

tanmatek amb una desproporció significativa a favor de Teresa, els dos llibres de 1934 

impliquen una con:5)lementarietat evident entre noveHa psicológica i protagonisme 

femení, d'una banda, i parodia de genere i protagonismo masculí, de l'altra. «La 

tomada», per la seva relació intertextual diversa amb cadascun d'ells, seria l'excepció 

que confirmaría la regla, cosa que bidicaria que, efectivament, «Sob> és im producte 

anterior. 

<<La. noia del pomell de camélies» proporciona un argument afegit a aquesta 

asseveració. El relat guanyador del Gran Diploma d'Honor deis Jocs Florals del Rosselló 

de 1935 és molt diferent de «Sob> i d'«Una nit...» —per bé que M compartek detalls— i 

desclou tant algún punt de contacte com divergéncies importants respecte de «La 

tomada». La historia, la localització, rambient, els components essencials i l'estil teñen 

poc a veure amb els deis altres tres contes. La seva particularitat, sobretot peí que fa al 

to i a alguns elements concrets que el vinculen a un detraninat ordre de referéncies 

literarioculturals, induek a pensar que fou redactat bastant després, en algún moment 

entre el final de l'elaboració á'Un dia de la vida d'un home i la presentació del conté al 

certamen. 

Cap al tard d'una tarda de gener, en una cambra d'una casa amb jardí, «una 

velleta polida que arrepenja la seva má menuda damunt d'un bastó de banús»'"'̂  i que viu 

amb Túnica companyia d'un gat d'angora, d'un papagai i d'un retrat de quan eia jove i 

bonica, mira per la finestra, contempla la imatge pictórica i, arrossegada per la memoria, 

rellegek les cartes d'amor (d'un amor mai feHfment assolit, primer per la incomprensió i 

"'"Campillo 1998b: 323. 

Crim és novament, en aquest sentit, un cas especial (v. 111.4.2). 

*^ Mercé Rodoreda, «La noia del ponell de caméli»>, EE, any xxi (juliol-desemhre 1935), 38-41. 
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després per fa distancia) que guarda en una capsa, A mesina que ho fe, va Uenfant les 

Hetres al braser i rememorant l'episodi an»rós de la noia del pomel de camelia que és 

ella en la pintura, fins que agafe fred i ei gat li puja a la felda. Després d'una nit gelada, 

els anhnals es desvetllen, al matí, en l'escena que tanca el text, completada per la veUeta 

morta a k poltrona, k c^sa tomlwda a térra, el paper cremat al hr^t i k jove romrient 

del quadre: 

El papagai bat les ales i canvia de lloc peresscsament El gat, rargolat com una 
W a , es deixonda i salía de la falda a térra: enarca el llom, s'estira, i fi^a 
voluptuosammt el seu ms elástica per les feldüíes de la vellrta molt Manca, ja 
freda... s'aparta i passeja pía- l'estanía miolant trístament. 

Damunt la catiía, tcmbada, hi ha la capsa folrada de domas deslluít i damunt la 
cendra gelada del braser uns bocins de paper, mig cremats, tremolen. 

En el quadre de mare barro<^ la jovenete de daurats bandos i bust frácil, scrariu 
i mira la \«lleta mrarta, tot ^resiymt, smtm Fampla Wdilla de volante, el pomell 
de CMnélles r o ^ , dintre les mans rarammt mraadra. 

El conté s'estructura en sis parts, separades per tres asteriscos en cada cas, en les 

quals una veu narrativa extraheterodiegétfca eoiri>ina la descripció de Yespsa i deis éssers 

animats i inanraats que l'habiten amb els pen^BOients del personatge prmcípal, 

aitemament focaitzat. Peró el protagonisme, i el títol així ho mdica, no recau tant en k 

dona de cam i ossos com en k nok que feu, k qual adquireix entitat narrativa i 

coip>reBat textual mitjfflifant el record i grftcfes al Ifeng. La dualitat presentípassat, que 

k pmtura converteix en físicament coexisten! i, per tant, materialítza; k vida que pren el 

quadre en contraposició a la mort final del personatge enveUit; k visió de k velleta morta 

a k sak on M ha k pintura, i el tmm que es dona al text (que no és tm altre que el de k 

figura retratada) fen pensar inmiedktament en un llihre, novament de k tradició 

anglosaxona, que Rodoreda coneixia perfectament: El retrat de Dorian Grc^ (1890).*** 

Rafeel Tasis havia traduTt el 1930, per a te Biblioteca A Tot Vent, fobra d'Oscar Wilde, d'on 
Rodweda havia extret una de les citacitms que obroi els capítols d'Un dia de la vida d'm home i alguna 
altra referencia (v. Porte (ed.) 2002: 105 i 18, nota 9). La femosa novella, com és sabut, explica la 
histeria d'un home que, malgrat els seus crims i maldats, manté inaltmblemeat jow i bell —viva 
imatge de la b«dat i la piff^a— perqué el seu rettat, peí oa iés acwnplimfflt d'un d^ tg verbalitaat, és 
el que canvia i concentra les mostres progressives de decadencia física i degeneració moral; en les 
darreres pagines, Dorian pretén esborrar Pevidéncia del seu passat, i així alliberar-se'n, amb la 
dcstracció del quadre que l'exposa impúdicament i horriblement, peró quan ho intenta es destrueix a si 
mateix, i el seu eos pren l'estat real que, fíns aleshores, havia assumit la pintura: quan els servents, 
havmt sentit el crit terrible del seu ama, entren a la sala m I'amagava, troten Dorian m<Mt —amh un 
ganivet cfevat al cor i ua a^«ae tan i^ugnant que no el r«s»eixea sino pels anells— sis peus de 
Pespléndida representació pictórica de la joventut i la b e i l ^ úniques que el protagonista havia ostentat 
fins llavors (v. Osear Wilde, The Picture of Dorian Gray. A: The Complete Works of.., Edited by G. F. 
Maine(London:MagpieBooks, 1992), 17-167). 
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Desproveit de la dimensió terrorífica i simbólica del referent i articulat des d'una 

altra concepció estética i literaria, «La noia del pomell de camélies» —en un nou 

moviment intertextual— pren el motiu del quadre i en manté el tret de realitat activa, 

pero el converteix en una companyia amable, en una presencia positiva quant a passat 

objectivat artfeticament amb el qual el jo no ba entrat en conflicte: la joventut captada en 

la seva esplendor, immortalitzada i retinguda malgrat el pas del temps i, dones, viva tot i 

haver mort orgánicament. Després de contemplar el retrat, la velleta 

[...] es passa la má menuda per la blancor deis cabells i la deixa Uiscar, amb 
reonía, per la gaita marcida. 

Pensa que és sola i recapacita que no és veritat. Té la companyia de la noieta 
gaitil de la pintura, i un instant li sembla, dfais de la quietud ombr<Ka, que amb un 
gest espontani li ofrema les ñars que havien estat vives i fredes al tacte. S'imagina 
que avanza i que tremola el bust pie de gracia i que la &IdiIIa, completant-se, 
abandona el quadre, i que el menut cap es gira damunt l'esveltesa del coll. Els 
volants es gronxen. 

Rondina el papagai i la velleta somriu. 

La visió de la imatge en la tarda de gener estimula la memoria i vehicula el 

record, el qual provoca que el personatge s'adreci a l'altra materialit23ició conservada del 

seu passat; és a dir, a les cartes de l'estmiat d'aleshores, guardades junt amb diverses 

coses: el pomell de camélies ja inodor, una cinta bla\^ el carnet de ball dedicat només a 

ell —que li va regalar les flors— i «una poncella de tarongma, de cera, ofiena d'una 

amiga molt bella que es va maridar sense amor». La reflexió subsegüent de la velleta és 

que «els records, desjffés de tants anys, ja no H ¡Manyen: son de la joveneta del pomell 

de camélies i ampia feldilla de volants... Es pot dir que li fe mal de robar-H els llunyans 

secrets; si no fos que están junyits al seu cor...». Tanmateix, treu el Iligall de lletres de 

sota xam fijtografia de primera comunió i comenta a llegir-les, estripar-les i cremar-les 

ima per una, fins que l'última, «és esquin9ada i Han̂ ada al foc quiet del braseo).'*" I és 

ara que li agafe el fi*ed que ammcia el son definitiu: «Un fi"ed molt fi dins del cor que bat 

lentament El gat, d'un bot, H puja a la felda, i ella l'acull tendrament després d'adre?ar 

un darrer esguard consfrós ais ulls blaus de la nom del quadre». D'aquesta manera, i en 

un gir paral-Iel al del final d^El retrat de Donan Gray, a la destrucció de les cartes —del 

passat— seguebc la mort de la individualitat que el temps ha anat afectant, mentre que la 

Un cop mes, apareix la destrucció de la "literatura" {de la il-lusió) que a Un dia de la vida d'un home 
canalitzava l'esquin? del paper i que a Aloma prendrá una forma similar a la del conte (v. III.3.2.3, nota 
329). 
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perpetuació artística del miUor moment de I'existéncia del jo (en una dbvia valoració de 

l'etemitat de l'art) ronmn viu i inalterable en tota la seva bellesa. En b narració de 

Rodoreda, a diferencia de l'obra de Wilde, la mort violenta abans d'hora esdevé 

expnació plácida i natural, i l'ehminació del passat, en Uoc de ser la causa directa del 

decés del personatge, n'és la intuíció iiKonscient, que deriva en el repás i en l'assumpció 

de la propia vida previs al moment decisiu. 

De fet, l'últim sospir de la velleta s'anuncia des del principi i en altres instants del 

conté mitjangant, essencialment, dos correlats mterconnectats, la dimensió metafórica 

deis quals procedebc de la tradició. L'estació de l'any i el moment del dia, d'una banda, i 

Telement floral, de l'altra, prefiguren la mort des de la primera secció: 

Era una tarda de g^er: els arbr^ h^davm llws trenes nuosos i el cirero-
mostrava ja els novells borrons tot just nascuts, encara no esclatats. La gebrada 
havia esporuguit les violetos i la vella camellera, amb les Hilles brillants, 
omWuament verdes, Huía l'esclat esplendores de les blanques i delicades flors sota 
I'empar del cedre centenari. 

Queia la tarda finament &munt les muntanyféí morada i el s>l emporprava els 
tarats i els tmloxis mes alte, d'ragrí^issada darw; hom mdevinava, al defijra, 
l'aticrudeliment del vent gelat. 

Dintre la cambra hi havia el rar perfiím d'un ramell de mimosa, evocador 
míssatger de badia mediterránia, arraulides les mcmudes boles, en una mort 
prematura, provocada per l'escalforeta benigna del vell braser de tapa estranyament 
Iluent i rira. 

L'hivem i el crepuscle —els motius que en la cultura occidental s'identiGíquen 

amb la vellesa i amb la mort en les edats de l'home (una altra vegada, per tant, s'usa el 

recurs)— es combinen aquí amb el ñcá i el vent, com a elements anihiladors (igual que a 

Del que hom no pot fugir), per configurar un espai gélid que, amb la vioguda de fe nit, ha 

d'esdevenir mes cru pero en el qual, tot i abd, la vida — r̂epresentada per arbres, flors i 

fi^its imminents— s'obre pas. El redós i fe calidesa de l'espai interior (fe cambra), on el 

perfirai de fe mimosa invoca fe clemencia n»diterráma (um atmosfera ten^jerada i 

agradable, dones) i el braser combat fe fi-edor, contrasta amb aquest exterior hostil albora 

que s'hi contraposa peí {KJtencial destructor que simultániament conté, ja que 

<d'escalforeta benipa» provoca fe «mort prematura» de les boletes de fe planta. 

L'oposició entre aquests espais i fe seva ambivalencia, després d'una segona part en qué 

es presenten el gat, el papagai i fe velleta, son refemmdes en to tercera secció: 

El jardí és blanc de claror. És cruel la nuesa deis arbres. En un baleó, una 
clavellina branda junt al pahnó que el vent i les pluges han ennegrit. El sol que fiíig 
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fe ganyotejar els vidres. La tarda és suau dintre de l'estanía recollida. La vella 
dama s'estremeix i el gat, feblemmt, mióla. 

Un reng de núvols, vorejats de roig, taca la blavor marcida del cel. 
I la velleta guaita, encara. Els anys no li han llevat comprensió ni 1Í han 

eixarreít el cor. El rostre s'ha esmuste'ít, pero no l'expressió de la blava mirada ni 
la serena altivesa del seu port senzillament noble. 

Viu ben sola amb el superb gat d'angora i el vell papagai. 
No té consol de filis, ni cap in&nt no li fe curtra Iss negres hores de les vetlles 

llargues. 
Tanmatebc, la seva solitud és amable, i la seva companyia és apreciada per la 

válua d'un mot enginyós i la innocent alegría del comprensiu somriure. 
S'encanta, ara, amb el Iliri d'aigua que és el broll del surtidor. Pensa que els 

peixos vermells son arraulits sota la roca molsosa amb llur panteix incessant i llur 
mirar inexpressiu. 

Pensa que aviat vindrá el bon temps i (jue será doíq de prendre el sol al recó on 
ca-ebcen mojaos i florebcen les xeringuilles blanques amb el cor daurat de polsina. 

Llavors xisclaran les orenetes ratUant brunzents el tebi atzur amb Uiffs fines ales 
i feran llur niu de feng i brolla a la galería mes alta, o bé sota la comisa ampia de la 
casa veína, o bé a la canal, o bé... 

S'aparta del finestral. Els vidr^ gla^ats encomanen fi-edor. El papagai es p^sa 
el bec per les llargues plomes de la cua i s'endinsa en eterna indiferencia. La velleta 
estira el cordó cap9at de metall i tira el fefacuc cortinatge una mica; li dol de colgar
se en la fosca, i renimcia a crear una murada entre la tarda tan bella i la cambra on 
és. 

Damimt la teuleta de xicranda, el paner deis fils rqiosa, lluny de l'abast del gat 
joganer; el cabdell de llana rosa, ben mtortolligat, resta immóbil. 

Un toe llimyá de campanos emplena la cambra tota, d'enyorament i repós. 

L'estremiment del personatge i el miol del gat, sobre el teló de fons de l'estaeió 

hivemal i de la posta de sol, profetitzen el calfred ñml del vespre i el plany de ratiimal al 

matí següent, de la mateba manera que la previsió de la primavera exterior futura 

contrapunteja la gelor deis vidres i l'obscuritat imminent que envairá l'estanfa, la fosca 

on es colgará la velleta, encara que no ho vulgui, i que la separaiá per sempre de la vida, 

de la bellesa que hi ha a fora.*'̂  La immobilitat deis cabdells, que remet al mite deis fils 

de l'existéncia, simbolitza igualment alió que el so de les campanes, en una de les seves 

foncions (la de tocar a morts, a pesar que no s'eiqiecifiqui), advertek. Com el pomell de 

camélies real, que ha perdut el seu color i el seu perfimí, que té la cinta tacada peí rovell 

deis fílferros i que del ball va passar a la capsa, la velleta s'ha marcit extemament, és dios 

de la cambra i, com si li fos una tomba, hi tanca els ulls per sempre després d'haver 

acceptat, amb la crema emblemática de les cartes, que tot s'ha acabat. 

Aquesta mena de procediments, poeticitat i fons significatiu eren prácticament 

absents de «Sol» i d'«Una nit...», i molt atenuats, en comparació, a «La tomada». La 

indeterminació i la naturalesa de la constmcció espacial; la carrega simbólica deis 

412 Aquest contrapunt presenta semblances significatives amb el final Aloma (v. 111.4.4). 
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elements que apareixen; la mateixa tria de components, i, sobretot, un ciar decantament 

per la vehiculació de l'efecte emotiu des de la descripció extema i la no explicitació deis 

sentiments, sensacíons i pensaments que es volen representar, deriven, a «La noia del 

pomell de camélies», en un to més convincent que delata un domini literari superior. És 

ciar que encara M ha algunes esteldregades amb una estmctura sintáctica i senmntica 

similar a la de les deis contes anteriors (com ara «havia tastat l'amarguesa de la 

incomprensió en ésser jutjada per la violencia»); pero s'observa un despla9ament 

Ínteressant cap a l'intent de "mostrar", cap a les significacions obtingudes mitjan9ant la 

manera de relatar, de construir la narració a partir de components que expressen molt 

més del que diuen literalment, i cap a l'ús del correlat en detriment de l'explicació i de la 

verbaHtzació obertes. Abd, per exemple, la capsa on la velleta guarda les cartes és 

«veUa» i «fokada d'un ric domas desllul», cosa que indica, sense que siguin formulats 

directament, tant l'efecte del temps damunt de l'objecte -—-en un ciar paraMeUsme amb 

l'edat de la dona— com el valor que les lletres teñen per al per;ronatge en la mesura que 

les guarda en un cofiret precios (de la mateixa manera que els records son servats dintre 

seu); o, en lloc de fer explícit el pas del temps, el vincle del mantell de la mare amb l'estiu 

a la quarta secció i la referencia, com de passada, a l'enyor d'algú a qui estimar «en la 

dolqü quietud de les llargues nits tardorenques, esfiíllada, la darrera rosa, sota Fembat del 

vent fred», complementen la simbología del moment hivemal amb relació a la vida de la 

protagonista (que ha passat per l'estiu i la tardor abans d'arribar a l'hivem de 

l'exkténcia) i estalvien l'expressíó defectuosa, per oberta i poc expressíva, de la idea. 

Des del punt de vista técnic, ressalta també un aspecte comú amb «La tomada» 

que, a diferencia del que ocorria en el text de La Veu, aquí té una certa justificació 

narrativa: el recurs epistolar. «La noia del pomell de cameUes» incloú tres fragments de 

cartes escrites per restimat, que la veleta llegeix i que operen com a vfe de 

literaturització del procés amorós (fe passió i fe felicitat iniciáis, fe primera acritud i fe 

distáiKÍa definitiva), alhora que s'associen amb tres dimensions de fe identitat i de fe vida 

de fe dona: fe bellesa de fe seva joventut i les expectatives que aquesta generava, el dolor 

i els sentiments amargs de l'experiéncfe i, fínahnent, fe sexualitat. Contráriament al cas de 

«La tomada», aquest mecanisme —que reaparek significativament en Aloma, amb 

variants pero amb la matebca efectívitet— queda íntegrat en fe trama i ocupa fe cinquena 

secció del text, fe més extensa (com correspon, d'altra banda, al protagonisme de fe noia 
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i, a través d'ella, del record)/'^ El conté, per tant, presenta una major simbiosi deis seus 

elements, la qual, al costat de la relativa dissolució de les formules pseudotranscendentals 

i/o fiíUetonesques que predominaven en ek altres rekts, en situaría k redacció a l'estiu o 

a l'inici de k tardor de 1934. 

Diversos fectors, amb variats graus d'únportáncia, refermen aquesta conjectura. 

Si el termini de presentació de trebaUs ak Jocs Florals on «La nok del pomell de 

camélies» va ser premkda (el 30 de novembre d'aquell any) elimina, d'entrada, quakevol 

data posterior, k referencia a Chopin que conté k narració aporta una possible 

delimitació per l'altra banda, perqué Mercé Rodoreda va publicar l'article sobre el 

compositor a Clarisme el 3 de febrer de 1934 i en ek altres textos psicologies breus no 

hi ha referents musicab; encara que allunyada en el temps, k data marca almenys una 

frontera cronológica. Aquesta delimitació queda mes acotada per les connexions amb Un 

dia de la vida d'm Itome, un títol amb el qual el conté compartek el deute literari amb 

El retrat de Dorian Gray, k temática amorosa amb relació a k maduresa-vellesa i l'ús 

del recurs epistolar (tot i que amb intencions, tractaments i especificacions diferents). 

Considerant que k tercera novel-k rodorediana va sortir a l'octubre i que Del que hom 

no pot fugir ho havk fet a la primavera, tot plegat reduek mes les possibiiitats del 

moment d'escriptura de k historia de k velleta. 

El protagonisme femení i k seva concreció en el kpse temporal previ a k mort, 

paral-lelament, suposen una provatura creativa en el conreu del genere psicológic que, 

fíns aleshores, no havk tingut repre^ntació dins de k producció de Mercé Rodoreda, 

imbricada en uns ekos amb un cont&iuum evident. La localització espackl, concentrada 

en un interior des del qual es veu un jardí i que demarca k centralitat d'un espai tancat i 

allunyat, per primera vegada en el corpus contMc, del centre teceloní; alguns elements 

concrets, com k presénck d'arbres, flors i animak (en especial el gat, que també sortk a 

Del que hom no pot fugir —^^ual que l'ocell, convertit en canaris de cria a Un dia de la 

vida d'un home—), i, sobretot, el modm narratiu, prefiguren caracteristiques Aloma. 

Akó conferek a «La nok del pomell de camélies», en una nova mostra de k 

El procediment, recurrent ea la producció rodorediana d'aquells anys, t é CMitrnuítat en eí període 
bél-lic sobre el rerefons d'una «llarga í provada tradició en la lita-atura de guerra» (Campillo 1998b: 
334). 
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subsidiarietat de la nanativa curta respecte de la d'extensió, una clara fiínció de pont 

literari entre les entregues novel-lfetiques de 1934 i la que l'autora va enüestir el 1936. 

Sota aquest pont, en l'ordre de plantejaments obert per l'humor de Sóc una dona 

honrada? i desenvolupat en una bona part de les col-laboracions a Clarisme i en el segon 

volum de l'any deis fets d'Octubre, s'akopluga Crim.*^* «La tomada» i «La noia del 

pomell de camélies» contenen, iguahnent, im detall que, per bé que de manera molt 

tangencial, establece un cert Uigam amb els relats apareguts a La Publicitat, el corpus 

contfatic de preguerra que queda per considerar. Tant la narració premiada al Concura de 

Contes de La Veu del Vespre com ia pubKcada a La Revista recorten, en moments 

determinats, á la prosopopeia, que és im deis trets principáis —inscrit dins de les 

convencions del genere— de la literatura per a nens que va produir Rodoreda. Al 

principi de «La tomada», en la descripcíó del paisatge mediterrani, el mar vetUa i acaricia 

els ceps, i les roques els disputen verbabnent l'amor de l'aigua. A «La noia del pomeU de 

camélies», la gebrada esporuguek les violetos i el raanteU de la mare dorm al cakk de 

bak de la cómoda Mes signíficatiwment encara, la personificado opera de nanera 

ocasional amb im to humorístic. Per exemple, en les vinyes que dansen «alegróles» i 

indiferents davant la gelosia del rocam i en la comparació que afecta els Uums del 

Tibidabo, eh quals s'encenen i s'apaguen «com uns fi>cs fi>Uets iiKiuiets», en el primer 

cas; o, en el segon, en la visió deis records sorgits de la capsa de la veUeta, que «sembla 

que hagin fiígit tots, fececiosament, a escampar-se per l'estanía». Aquesta característica, 

a desgrat d'una presencia molt lateral en els dos contes, hi introduek tm etement inédit 

respecte de «Soh> i «Una lát..», el qual també té representació a Un dia de la vida d'un 

home amb una clara fimció humorística (en la personificació deis animáis del pare, entre 

altres exemples possibles) i connota, encara que sigui molt düuídament, Fesperit que 

presidek, en general, el conjunt nairatiu infentil rodoredia."*" 

Per raíais d'operativitat i de proximitat gaiérica, i contráriament al ^ e corr^ontfria des del punt de 
viste o-OTologic, parlaré del corpus infentil abans d'mialitear aquesta noveHa. 

Abans de concenfrar-me en aquest conjunt, i per tancar l'apartat sobre el conté psicológic, voldria 
maíisar les afirmacions generals de Carme Amau amb referencia ais quatre textos que s'acaben de 
comenter, sobretot perqué la biblio^fia tendeix a reproduir-les sense qüestionament (com a mcKtra, v. 
Triadú 2000: 71). L'^tudiosa declara el contrast del to festiu de les narracions per a nms «amb el 
dramatisme de tots els a)ntes per a adults, molt psssimist^ amb una visió desencisada de la vida i del 
món» (Amau 1999: 15), una oMicepció de fe realitet, sembla, directamait atorgada a Rodoreda. En 
«Una nit...» i «Sol» es podria admetre una certe percepció dolorosa de l'existraicia; pero, peí subgénere 
concret en qué s'inscriuai, es tráete d'una percepció conferida i, per tant, únicament conferible — 
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4.1.2. Notes a partir deis relats infantiis. Mercé Rodoreda i Josep Camer 

En el pas de 1934 a 1935, la dinámica propagandística de la campanya de Nadal 

va generar, com solía ocórrer, diversos articles de premsa entom de la literatura infántü 

en cátala. El repás de les novetats editoríals i la seva recomanació en qualitat de regal de 

Reís enquadraven la insistencia anual en la imporíárcia de la lectura, entre els petits, com 

a mitjá d'educació rellevant i iudubíable;""^ i de la lectura en la llengua nostrada molt 

especialment, perqué la discussió tenia a veure, una vegada mes, amb les pretemions i 

amb els esfor9os de normalitat i modemitat culturals amb relació a la producció i al 

consimi: amb rel^ió a l'equilibri necessari en la intersecció entre la primera, les empreses 

editores i el públic (el mercat). Atesa la competencia que els productes catalans havien 

d'afrontar, rémfesi requeia, sobretot, en el darrer. 

L'l i el 10 de gener de 1935 van sortir dos comentara, a La Publicitat i a 

Mirador respectivament, on s'assenyalaven els fectors essencials de la precaria situació 

de la cremó infentil a Catalunya. L'tm i l'altre, de manera coincident, subratÜaven la 

pobresa del panorama en comparació amb la riquesa de les altres literatures, la centralitat 

en aquest sentit (per bé o per mal) de la figura de Josep M. Folch i Torres, que no havia 

tingut una continuítat ^tisfectória (amb poques excepcions singularitaades), i, finalment, 

la reUev^cia de les traduccions com a substitutiu mentre no canviessin les 

circumstáncies. La incidencia específica en la preocupació subjacent en tot plegat —els 

lectops— prenia una concreció diferent, malgrat que interrelacionada, en cada text. 

almenys d'entrada— ais personatges, resultant, en definitiva, del mare ÍOTmal, del desplegament 
argumental i de la constoicció deis carácters, mah els objectius literaris que hi ha al darrere (i si d caire 
dramátic deis dos textos, mes pret^ tpie real a causa deis defecto! que no pmneten l'efecte emotiu que 
hi correspondria, es relaci<sia d'alguna manera amb les idees de rescriptcsra, ésmés aviat m el que té de 
manifestació d'una consciéncia lúcida —a través de la literatura i, dones, des deis seus parámetres— 
davant d'algunes problemátiques socials, la sexualitat femenina i la pobresa en aquest cas). Peí que fa a 
les altres dues narracions, i a part del fet que continguin alguna pinzellada "festiva" (ni que sigui 
insignificant), «La tomada» té un final feli§ inqOestionable i «La noia del pcraiell de caméli^> stñvaÁz, 
malgrat la tonática de la vellesa i de la mort, una atmwfera mes impregnada de serenitat i d'acceptació 
no traumática de la vida que no pas una visió triste i trágica d'aquesta. 

V., entre altres, F. [Josep M. Francés], «Cinc Ilibres nous per a infants», LH, 30-Xn.l934, i A. Jorí i 
Rogés, «Llibres», FL, n. 149 (4-1-1935), 2. Per a una panísrámica de la literatura infentil, v. 1.3.2.2. 
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Doménec Guansé, aixi, decantava la ̂ v a exposició cap al tema clau atens de comentar 

Poferta d'EditoiM Joventut: 

Cada dia és mes abundant a tot arreu la literatura destinada ais infants i ais 
adoiescents. En llengua catalana la producció és molt migrada. Folch i Tanres 
s ^ e i x essent gaireW Ffaic pr<^uctor que s*tó ha especialitzat. A despit de féxIt 
<pie hi ha «Atin^t no ha tingut seguidors, o eis que l a tingut i té son de curta 
aleñada. No obstant, si volem captcsr lectors per a les ¡letres catalanes, na queda 
altre remei que fer ben fecunda aquesta branca de la nostra literatura. Només 
aquells que de moment s'hagin habituat a llegir m cátala csdevindran naturalment 
Iect«s de la produaáó destinada ais adultó. Bis altres seguirán essent ea les seves 
prefeftecies áísolutemeat pmvinciaas.*" 

Sobre el matebc rerefons, Rafael Tasis feia, en canvi, una anaHsi valorativa 

diacrónica i sincrónica que, després d'algunes remarques sobre les verslons de llibres 

estrangers editats per Proa i Jowntut, es tancaw amb una poposta ben defin«ia, des 

d'una perspectiva potser mes viable i practica, que podia possibilitar tin cert margo de 

tranquil-litat mentre la producció original no fos plenament desenvolupada: 

|...} Msaiíre els n ^ e s esmptOTs de talsit no vulgam tretelar pra- ais mftnts de 
Catalunp, I - ] totes aqu€st« traduccions d'obres importants de la literatura 
infentil han de cobrir les exigéncies del nostre mercat Ilibrer. Elles han de Iluitar — 
i poden fer-ho perfectament— amb les edicions madrilenyw, com les de l'etem 
Calleja, i a q u ^ any amb te eavaídores i divases prodaccioas de Walt Disney, que 
iKJ s'aOTJteate del sea éxit m el cinema i « i r a amb una empenta ma^ífica en el 
íamp deis Wxt^ ^ a infents. Els tres por^mts. El Llop ferot^, L 'Arca de Noé, 
les aventures de MicMy Motee, han «tat taduls m castellá i soMiciten Fatenció 
de l'infent ja guanyat per endavant, Caldrá pensar editar-los en cátala, ¡ reconéixer 
la p0is»la origmal d'aquests wlums amb íHustracions corpóries, que r^litzen en 
tees dimeaisions les esc®i« de mnivs tan bons com han d'ésser per for^ la 
ümmipiáót^M&á'ElsmmatBmciElJ^iN^ú.*^^ 

La consciéncia que les traduccions assumien el pes deí genere, en cátala, no es 

corresponia sempre amb una visió tan pessímista de k producció autóctona, encara que 

fe quesa s o t e fe poca daiicació deb escr^tors a aquest tipas d'obres era recunrenl A 

i a Publicitat mateix, i pocs dies mes taid do l'aparició del text de Guansé, es publicava 

un article que constatava una certa modifícació en fe inclinació de fe baten§a cap al Uibre 

escolar. Desptós de recoidar fes lanKrtacions habltuab de Cap d'Any solse fe naraca 

d'editors i d'autors de literatura infantil en lengua catalana, s'M anotava: 

ÍMñ passat alguns anys. Tími4 aqoest esmpttF íMusbre escriu un bell Ilibre 
d'aventura en CTtalá, i aqaell altre iHastre tamb^ el segueix. IM ter^, editor de 

'"^ D. G. pjcOTiénec Guansé], «Llibres p«r a infents», LP, 1-I-193S; la cursiva és meva. 

Rafeel Tasis i Marca, «Producdó del temps. Llibres pcar a infents», M , n. 308 (10-M935^ B, 
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mtñt, llanga els Ilibres al mercat. I es vaien... Ja tenim alió que dalíem: Ilibres 
d'estrenes per a infents en cátala. 

(Perqué de bells llikes d'infents ja n'hi havia, i de temps: la Protectora n'ha 
editats ¿'incomparables, i la Barcino la secunda amb graciosa i intel-ligent 
aportació.) 

Pero no tenían alió que uns i altres, pa- amor de la cultura en llengua propia, 
demanaven: llibres d'infents —per a savir d'estrenes, bellament escrits, bellament 
il-Iustrats, bellament impresos, bellament colorits. No pas el llibre exclusivamait 
p«íagógic, ni el quaden exclusivament didáctic, ans el llibre per a les horra 
d'esbarjo [...]. 

Aquesta vegada l'índex bibliográfic deis llibres d'estrenes per a infents, 
impresos en cátala, té ja un cert gruix. No tots súa d'autors catalans. Els nostres 
escriptors, amb tants maldecaps, no tenea temps, i és ben de doldre, de recordar els 
nois catalans. [...] 

El comen?ament ha ^ t bo: bons escriptors, imes to-aduccitms, i edició 
exquisida.""' 

L'article es cióla amb tum exhortado a comprar aquests productes com a 

satisfecció d'«un deure gratfesim». La tribuna periodística des d'on es feia aquesta crida, 

a banda de recollir diversament la inquietud que la justifícava, es disposava a contribuir-

h¡ amb la publicació d'una página per ais petits lectors. El desplegament cultural iniciat 

després de les eleccions generals de 1933, amb el púbHc com a pedia de toe essencial, és 

eí marc general en qué cal situar la iniciativa;'*̂ " devien influir-hi, també, els efectes deis 

esdevenñnents de la tardor de 1934. En la conjuntura política adversa, vistes les 

difictiltats culturáis i atesa la situació general del llibre nostrat, el treball per la cultura 

catalana adquiría mes sentit que mai;'*̂ ' des d'aquesta perspectim, provar de garantir-ne 

el mercat fiítur mitjan^ant el refor9 de l'atenció ais infents responia a una lógica evident 

(que permetia esquivar, paral-lelament, els esculls d'altres vies mes controlados o 

susceptibles de despertar mes prevencions entre determinats sectors). 

El dissabte 26 de gener de 1935, així, el gran rotatiu barceloní miciava «Una 

estona amb els infents». El fiíll setmanal dedicat a les criatures integrava, entre altres 

subseccions, im conté infentil, que Mercé Rodoreda es va ocupar de proporcionar amb 

una certa regularitat a partir de l'agost del mateix any.'*'̂ ^ L'escriptora es va sumar, 

E., «Hem daiat un tfflnb per te llilreri^>,li', 5-1-1935. 

A pesar que la secció no es va presentar amb cap declaració d'intencions, resulta evident que naixia 
en qualitat d'apcatació al rearmament de l'acció per la via de la cultia-a; pa- al context iniciat amb el 
Biomi Negre, V. 11.3,4. 

""¥.11.3.5. 

Cosa que, al marge d'una retribució económica mes o menys constant, com s'ha anotat, havia de 
significar-ü ima tribxma important de projecció pública, perqué l'autora hi va aportar una mitjana de 
gaird>é tres textos mensuals. Els iKtors i les lectores del diari, i no ntanés els petits, devien habituar-se 
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dones, al nwviment que explica el fet que, en la campanya nadalenca de Fany següent 

(per bé que des de la matecía plataforma on es contmuava puMcant la secció i sobre el 

teló de fons del propagandisme habitual), Ramón N. Gúrald pogués fer unes declaracíons 

com aqüestes: «D*algun temps en^á sembla que, sortosament, ens hágim adonat de la 

llacuna que ofereixen les i»stres Ifetres en aló que afecta els Diía-es d'infents, i ara un, 

ara un altre, ádhuc els nostres millors escriptors hi han aportat Uur coMaboració 

valuosa»/^^ De la matebca manera que, en un moment determinat, havia optat peí conreu 

de la noveMa i j^r la promoció de k literatura fen^nina, ara Rodoreda es dirigk vers un 

sector fonamental del públic, en uns instants que la seva necessitat era especiahnent 

sentida.'^' ' 

Aquesta no era una activitat totahiKsnt nova per a k noveMista, la qual ja havia 

donat a conéixer, ateis, almenys una narració adscrivible al genere: «La sireneta i el 

delfí», distingida en els Jocs Florak de Lleida de 1934 amb un deis premis 

extraordinaris.'*̂ ^ El fet que el 1933, quan s*estava produint una resposta a la denanda 

al seu nom, ja que, ««actament, s 'hi troben una mitjana de 2,75 coMaboracions rodOTedianes per mes 
fflitre l'agost í el novembre de 1935, i una de 2,6 entre el mar? i el juliol de 1936, encara que k s mm 
deis <piatre primers a i ^ s i te tretze deis cjnc darrers (v. IHÁl pa- a te dat^) conreqionsí nom& a 
set i nou ccHites respertívamait. La longitud d)lt^va, de vendes, a la bíp^íció, i pw aixó les vint-i-
quatre ocasions en les quals es va publicar un text complet o una part d'una narració de Rodoreda 
equivalen només a setze contes, 

RamOT N.GiraId, «Nous llibres per a infants», IF, 4-1-1936. 

Hi ha, ^af, una nova diferencia, a^ificatíva, « t r e rautors i la majOTla de narradores deis mys 
trenta; només Anna Muriá i Carme Montoriol, pero mes puntualment, van dirigir part de la seva 
activitat al collectiu in&ntil: la primera, amb relació a les collaboracions periodístiques i a la tasca al 
CFEB (v. 1.3.2.2 i 0.1.1); ta se^mz, com a apéndix de la producció teatral per a adults (v. 1.3.2.2). 

En conearet, el del C^ino toí^eiident Confráriameat a la r^ta de mtm siAjce el verrficte i sdbre la 
celelatóó de la feta d ' a i f t ^ de guardóos, ea la de Cltmsme el OMite cíMisía com «La siresi^ I e! 
dofi» <v., asta la petita cap9alera «Triomfi clarístes!», CL, n. 32 {26-V-1934), 3), cosa que probablement 
respon a un problema d'ultraccMTecció: a causa de la importancia que el setmanari de joventut concedía 
al decórum lingüístic, la conversió podria respondre a I'esmena d'un aparent barbarisme (l'ús de «delfí» 
per desipiar ranlmal mari), sense t»tir m oanpte la normativitat del terme nsm a sinónim de princeps 
que m els altres periódics s'usés, sense e c c ^ i ó , el títol «La sireneta i el delfl» indica que aquest em 
realment l'original (i per aixó s'esmaita així cada vegada que s'hi fa referencia). Es podria objectar, & 
ciar, que la responsabilitat de Rodoreda en el periódic constitueix una garantía de fiabilitat, pero res no 
assegura la seva supervisió de la nota en qüestió. Com que es tracta d'un text perdut, la comprovació 
resulta invíable. De fet, els dos títols seriai possibles en el marc deis temes, les earactaístiques i la 
tradició del genere; oicara que en el tofraiy de restricta esp«aílaci4 «La siroieía i el dofi» i ^ e t a una 
historia d'&sars taíá»ics Ilipda a la feula, mmtm <pe «La s i r m ^ i el delfi» Qilla?a amb la imdalla I, 
mes específicament, ía pensar en «La donzelleta de la mar», el conte de Hans Christian Andersen íraduít 
al cátala per Josep Camer, a Joan Cristiá Andersen [Hans Christian Andersen], Contes d'Andersen 
(Barcelona: Editorial Catalana, 1918). 
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explícita relativa a rámbit,"*^* Rodoreda presentes un relat infentil a un certamen que 

incloik guardons per a altres modalitats prosístiques (al n^rge deis previstos per a la 

poesia) i que a partir de 1935, en el panorama generat peí Bienni Negre i els fets 

d'Octubre, es dediques com ho féu a la literatura destinada ais nens, és im altre exponent 

de la mateka consciéncia i del matek posicionament ptiblic i personal que la dugueren a 

prioritzar la novel-lística, a practicar unes vies narratives concretes, a implicar-se en el 

projecte de Clarisme i a desenvolupar-hi una tasca ben definida. La situació de la 

producció per a infents, el compromís que Rodoreda va assumir amb la cultura del pafe i 

els interessos literaris de l'escriptora, al costat de la possible influencia de la seva 

condició de mare (mies els fectors atzarosos que hi poguessia intervenir), emmarquen ima 

opció que, en les materMtzacions especifiques, toma a demostrar la importancia de la 

referencialitat literariocultural i d'uns determinats models en la creació rodorediana del 

període. 

El corpus infentil que l'autora va publicar a La Publicitat obliga a detenir-se, ja 

de manera inajomable, en un nom: Josep Camer. Deis set:re relats d'«Una estona amb els 

infents», només quatre están dedicats: «La Noieta Daurada», a Ira Nin; «El noiet i la 

casona», a Jordi Gurgu^ <d.a fiílla», a l'autor de Les bonhomies, i «La truita», a Eva 

Puig. El fet d'adre9ar-se a tres criatures (el propi fill i les filies de dos intel-lectuals) 

respon a una motivació evident per la naturalesa deis textos, pero també il-lustra la 

relació de Rodoreda amb els pares escriptors en qüestió (Andreu Nin i Joan Puig i 

Ferreter, amb qui Proa va vehicular el contacte regubr i l'amistat) i la virtual incidencia 

de la matemitat en aquesta feceta de la producció de l'autora.''̂ ' La dedicatoria a Camer 

(l'únic adult), en canvi, ressalta per la seva exclusivitat i per la manifestació explícita 

d'una admiració i d'un deute literariocultural que la idiosincrasia de «La fiílla» confirma; 

perqué el conté nek d'una relació intertextual, de qué Tendresa proporciona la pista 

directa, amb la poesia homónima que obre L 'Oreig entre les Canyes (1920). 

"^^V. 1.3.2.2. 

"" En aquests moments, el seu fíll tenía sis anys, una edat prou apropiada perqué lí explíquessin o li 
Uegissin histeria. Peí que fe al vincle de Rodweda amb Nin i Puig i Ferreta-, cal dir cpie s'estenia, per 
bé que en menor grau, a les femílies respectiva (peí lügam cultural sobretot, perd també a través deis 
nens), com ha quedat documentat, amb referencia al segon autor, en les cartes de l'escriptora a Armand 
Obiols durant la postguerra (on explica les visites que feia a la femília Puig a París i parla deis seus 
diversos membres). 
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El poema camena presenta unjo poétic tot caminant pels carrers de la ciutat en 

una nit de vent; de sobte, aquest jo veu Felement vegetal que concentra el protagonisme 

en la narració de Fescriptora: 

I vetaquí <pe en falta nit 
el vent deqoeta, Tot seguit 
que ^ mig posava la capulla, 
per un refrec gentil, pausat, 
jo vaig sentir que al meu costat 
feia camí una fíilla. 

D*on va veani? 
Jo pocho sé. 
Faig una passa en el camí 
iellatambé."^* 

E'cnumeració de diver^s possibiEtats reléete de la pregunta «D'on va venl^> 

no M aporta cap resposta concreta. Aixó és el que ferá el relat rodorediá: relatar la 

procedencia i la historia d'aquesta íuDa, desenvolupar un aspecte que la composició 

només introdueix. La connexió exíemament suggerida per la dedicatoria és ratificada peí 

cale del títol, i pren un eos e^jecífic que no és sino k narració; la metamorfosi genérica 

—en una nova operació de reekboració literaria (de destmcció-recreació) d'un text 

anterior— origina un cooplement al poema i es converteix en un tribut ciar i explfcit al 

seu áutor.'*̂ ' I és que, com va ocórrer amb altres joves talents (Trabal, per esmentar-ne 

*^ El text sepieix així: «Si m'aturava a mig carré / ja no sentía ei frec Ileugé; / que <ada cop, It dol?a 
i ^ a v a , / tan desitjaw / m ^ pa»K oicertar, / q»% quan «sicara jo duttava, / ella devia endevinar. / Era 
una fiilla vsmellenca, / potser esqueíxada de son branc / quan el ventot fíu esvoranc / m Falta arbreda 
tardorenca; / potser caiguda, mig llamenca, / mieat al cel f última Henea / d'un núvol roig, color de 
sang. / Potser va caure per malalta; / potser per viure entre la gent; / potser amb f afany de ser mes alta / 
si se Péndula un cop de vent. / Volía dir-me, tota pia, / algún secret, amb dol? desmai; / gosava un poc, i 
se'n dolía, / i així restava a mig esplai. / Volgué dir coses ignorades / mig rendida entre ventades / 
planys i múxiís de tot arreo: / qaan jo em parava a oir-la sola, / llavors r^tava, la follóla / tota poruga i 
sense veu. / Quan vaig ohrir la meva pwta, / la potara fiílla ja esra. moría: / no va ccnéixer mon Ilindar, / 
Vaig mirar enfora; vaig tancar. / 1 , caí la cofuma, Itarga esíona / vaig ésser esmaperdut, / com si em 
garfls una pregona / inconeguda solitud. / Vaig seure las, caigut el rostro: / Perdent la llur consuetud, / 
com m 'o f^ven murs i sostre! / igual que fiístes d'un taitt»; i el motiu reapareix versos després in 
absentia, en la lamentado per ao haver-hí parat a tmdó i a cwrelat del jo poétíc: «¡Qtiin p m , 
d*havw-te desaíesa, / oh fíiHal, dins la feredat! / Que no em castigut amb sa ^comesa / el teu record, tot 
agreujat, / quan cerqui e^lai en ma tristesa, / quan sigui jo folla raahne^ / en Phora sense pietat» 
(Josqp Camer, L 'Oreig entre les Canyes (Barcdona [s, 1], 1920), 4-6). 

El amte va molt m& aillá, en aquest sraitit, del que Camije Amau ha establert: «Algunes cndreces 
s t e significativa, una per «s©nple, a J < ^ Canter, a qui Rodoreda Adiea un ccmte breu titulat 'Xa 
fiíIIa", un c(Hite que no sonMa pas gaire adient ^ a infints a causa del seu final d«encisat, peró, 
sobretot, perqué no hi passa prácticamail res, a diferencia del que s'acostuma a demanar a les 
narracions mfentils; de fet, només hi ha la descripció d'una folla, de la natura, dones, en una línia 
carneriana» (Amau 1999:14). 
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un deis exemples més significatius), per a Mercé Rodoreda Josep Camer constítuia un 

precedent on emmirallar-se amb garanties/^" L'escriptor, conreador de gairebé tots els 

generes, havia estat un pilar clau en l'articulació del noucentisme,'* '̂ un personatge 

fonamental en l'estmcturació cultural del país i en la normalítzacíó lingüística del cátala; i 

havia practicat im humor «entre la fecécia í la íronia»'*̂ ^ amb qué la coMaboradora de La 

P«¿»/;£r/toí sintomt2ava plenamente" 

Consagrat com im deis principáis valors del país, Camer encloTa una serie 

d'aspectes essencials per comprendre l'ínterés de l'escriptora en la seva obra i en la seva 

personalitat, Procliu a la fecécia com ella mateixa, el poeta va exercítar una ironía k 

praxi de k qual va passar per diversos estadís, en una evolució progressiva que desperta 

ressons clars amb rekció a tot el que s'ha argumentat fins ara sobre Mercé Rodoreda i k 

seva producció de preguerra:'*^ 1) k simple ludicitat connectada a k tradició costumísta 

vuitcentísta; 2) «k sátira mtel-ligent, intensa, breu, trebalkda i pensada per a un 

detemúnat públic», iniciadora de k teorització sobre el tema i que, malgrat arrossegar 

L'autora va declarar públicament els seus llagos amb la tradició catalana, normalment refoint-se a 
uns noms concrets. En una entrevista que li féu Montserrat Roig, concretament, va emprar uns termes 
inobliterables: «El meu pare [...] em llegia en veu alta quan jo era petita i m'havia posat la llengua 
catalana al cap i al cor. Llegia molta literatura ratalana: Guimerá, Ni&m Cátala, Ruyra, que 
m'mtusiasmaven. Després, i pa- damunt de tots, Camw» (Roig 1976: 164). Fins i tot en les ocasions 
que va negar el vincle, l'axitora no va debcar d'admetre la importancia que l'autor de Nabi havia tingut 
per a ella (v. Amau, Oller 1991: 19 i 21). El punt de referencia literari i el model que va representar-li 
han quedat documentats en la relació epistolar que van mantenir en la postguerra, uns anys durant els 
quals Rodoreda va enviar a l'escriptor els sonets i els contes que escrivia, a la qual cosa ell va respondre 
amb suggeriments i ohservaciwis diverses (v. Mohíno (ed.) 2002:233-301). 

V.Auletl992. 

"̂ Mdem 1996: 49, 
•'̂ ^ Les cartes entre ambdós están plenes d'unes bromes i d'uns usos írónícs que delaten tant la coraiexíó 
íntopmonal en aquest sentit com la franquesa de la seva relació amist(»a. Així, per exemple, ella el 
tractava d'«oncle», i ell —que constantment carícaturit2ava la se\^ "senilitet"— lí feia sabo- l'energia 
que obtenía del fét de comptar amb una <meboda» tan trompada; o, després d'una postal amb 
correccíons, rápídament redactada per Cama, RodOTeda lí escrivia: «[...] accepto totes les vostres 
esmenes —alguna de les quals m'adoba passatges que semblaven irremeiablement desgraciats—, i que 
US agraecco mfínitament. Pero aixó no vol pas dir que em vagi plaure la vostra tarja, —tan hrófega! Ni 
em dieu "Mercé de les lletres catalanes", ni "Gloriosa Mercé", ni, súnplanent, "Missenyora". Era &m si 
corregíssíu amb una irrítacíó difícil de coitenir el tona del més ínfeli? deis vostres alumnes! Pensó 
publicar les vostres lletres en apéndix del "Món d'Ulísses": sí ho aneu fent així, no quedareu gaire bé» 
(Carta de Mercé Rodoreda a Josep Camer, 16-11-1950. AMR/5.1.1.11; melosa a Mohmo (ed.) 2002: 
277-278). Camer li va resp<»idre: «Prou cranplaences de la vanitat, prou manyagueries d'una sincera 
aéniració que de vegades no se n'ha sal»it ^tar. D'ara mdavant no us diré sino Mestressa 1 o bé 
Pubilla 2» —í al final de la lletra anotava a má, l'un a sota de l'altre: «1 En Gay Saber» i «2 de les 
Lletres Catalanes» (Carta de Josep Camer a Mercé Rodoreda, 18-11-1950. AMR/5.1.2.31; inclosa a 
Mohíno (ed.) 2002: 278-279). 
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Uastos de l'etapa anterior i estar «molt basada encara en la caricaturització i la 

ridiculitoació», va avaníar cap a 3) «una ironía mes subtil i refinada, centrada en la 

manipulació del Uenguatge» com a canal per al distanciament comprensiu de la 

idiosincrasia del fet Uterari — « x m joc d'artifici que col-labora en la creació d'un món que 

només té validesa en tant que és Hterari, per la qual cosa el que compta és l'habiUtat de 

composició»—, la qual perfeccionava la desmitificació (la destrancendentaUtzació 

temática) mitjan9ant l'evidéncia de la mentida que és la Hteratura; una ironía en qué es va 

introduir, finaln«nt, 4) el component moral que dotarla el recurs de la possibiHtat de 

vehicular «la reinterpretació ideológica d'una estética ja definida» i el faria «indestriable 

d'un determinat model de civilitat». 

L'ascendéncia cameriana d'una bona part deis plantejaments rodoredians i de la 

práctica escrita de l'autora que s'havia insinuat en apartats anteriors esdevé, en aquest 

punt, diáfana. Peí que aquí interessa específicament, tampoc no es pot obHdar que Camer 

havia comeat la literatura infentil i, en fer-ho, havia optat, entre altres coses, per la 

reelaboració de la contfetica popular, catalana i forana;''^* és a dir, per uns nwcanismes 

constructius dins deis quals la úitertextuaHtat havia tingut una fimció reUevant. Aquesta 

base creativa és, com s'ha anat veient, un deis eixos al voltant deis quals es va 

estructurar la producció de preguerra de Rodoreda (com la d'altres escriptores catalanes 

—o escriptors—-, que pujaven, abd, a un deis vagons del tren de la modemitat Hterária). 

El conjunt per a infants no en representa Fexcepció, i ajuda a ü-luminar el pes global del 

precedent cameríá amh relació a la narradoia. 

Maria Canq)ülo ha expUcat que, des de la sóHda tradició del conté meravellós, 

deis bestiaris, de l'apóleg i de la feula en totes les seves formes —̂ i amb una considerable 

comoditat, dones—, Mercé Rodoreda va escriure aquests contes infentils efectuant, 

sovint, «un despla?ament de l'element mágic i de la moraKtat a fevor de PinsóHt i de 

rhumorístic» que denota una clara adscripció carroUiana i, concretament, vma ubicació 

de les narracions «dins l'órbita directa de la traducció Alicia de Camer».''̂ * El deute de 

Extrec la informado s ^ e n t i les citacions que s'hi contenen d'Aulet 1996:61-66. 

"^^V. Rovira 1988:449. 

'̂ '̂  Campillo 1998b: 326. Peí que fa a les forma tradicionals, en temes ^ m l s hi s6n cMstants i 
presents, en efecte, els recursos prototípics del géna-e (entre altres, el narrador omniscient en tercera 
persona); les expressions implicatives del lector; algunes fórmules característiques com «Hi havia...» o 
«Heus ací...»; la inclusió de cangons i d'esquemes reconeixibles, cora l'enumeració diferenciadora o les 
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dues cares, que es remunta a Sóc ma dona honrada? i adquireix una dimensió 

cristal-lina, després del que s'ha dit, amb relació al nom del traductor, és significatiu deis 

models operants —i, amb relació a aquests, també deis recursos aplicats— en el 

desenvolupament, per part de l'autora, de la Ifaia humorística; una línia que, en aquests 

moments, es dirigek vers un altre ámbit literari: el que havk fressat el referent 

anglosaxó, peí que fe tant al text original com al canal de k traducció.'* '̂' 

Grácies a k seguretat de moure's en un terreny ben acotat, com ha indicat 

Campillo, Rodoreda va acomeguir uns productes d'una considerable gráck i d'mm 

resokció óptima. L'autora natebca en va proporcionar una prova, per bé que indirecta i 

rektiva, quan, gairebé tres décades després, enmig d'un mtercanvi epistolar centrat 

especkhnent en Xíj p/afa ífe/DlíWií»^, va fer k següent petició a Joan Sales: 

Aquests dies he pensat una cosa. Us en parlo gairebé com si penses on veu alta. 
Vull dú- que no voldria que us fes capfícar. Fa molts anys, mes o menys éls últims 
mys de la rqjública —final del 35 o comen^amaits del 36 o tot el trenta-cino— 
vaig publicar a la página infentil de la PubU —que sortia cada diumenge —o que 
feiea—• una s&ie de a>ntes p& a criatures. Els ro^ordo com a molt bonics tot i que 
s^urament els hauria de refer. Pa-ó no o i tinc ni una copia. Ara bé, potser a 
Parxiu hi hauria manera de poder-Ios trobar. La primera vegada que vaig tomar a 

estructura anafiriques; la humanització d'astr^, animáis i objectes o la barreja de personatges r^Is 
(nens s<teetot, psrb també algún adult) amb ésso^ fentástics com les &d^, lm Iraixes i te siraies; ei 
viatge i la peripfeia en qualitat d'eixos narratius; els girs humorístics, les onomatopeies i un llenguatge 
planer, etc. No em detindré en una análisi detallada del corpus per diferents raons combinados: a) la 
seva naturalesa (el fet de respondre a uns objectíus difo-ents, directament relacionats amb el públic que 
la determina, í presentar, m conseqüéncia, una innegable tangencialitat literaria a i la producció del 
període, centrada sobretot ©i la novel-la); 6) la recent edició deis textm a Amau (ed.) 1999, que hi 
fecilita Faccés; c) Fintoés d'incidir m alguns aspectes que no n'han estat avaluáis i que refatnoi la 
meva línia argumentativa sobre Rodca-eda i sobre la seva escriptura de preguerra, i d) l'existéncia de 
l'estudi referenciat a l'inici d'aquesta nota, de María Campillo, que aporta les vies comprensives 
principáis deis contes i compensa ja, en certa mano-a, les mancances de la resta de bibliografía, 
caracterizada po* limitar-se a omsíderacions molt goi^Bls, amb alguna ccmfiísió greu, o a sumaris 
descriptius, sovint discutibte, que daiven o» infa-tocira qfl^ionables (v. respectivammt Amau 1999: 
13-15; C<Htés 1998:306-312, i íd«n 1999:101-108). 

A prqjósít del conjunt de textos de La Publieitat, Carme Amau ha repetít l'afirmació que «en alguns 
contes per a infents, Mercé Rodoreda d^ccAriíá un to que a-a absent de la seva producció antaior, i que 
será important pastmoment: l'humw, la ironía. Un humor que s'amniralla en els perswiatps i Uurs 
noms i, sobretot, en els diálegs» (Amau 1999:15; v. també Amau 2000:12, que repr<rfueix amb pocs 
canvis la Idea, ja expressada, també, a ídem 1998). He de diso-epar de nou, en aquest saitit, de la 
curadora d'í7« cafe i altres narracions i de la bibHografia que en reproducá els plantejamotts, perqué el 
component irónic i humorístic (com s'assenyala a Porta 1995b i s'ha anat veient en el decurs de la meva 
exposició) tenyek una bona part de l'obra poiodística i narrativa anterior, on la vehiculació de la 
comicitat en els pereonatg^ els noms i els diálegs caistitueb:: sovkt una operació tósica (tant en els 
textos lito-aris com en la construcció de b propia imat^, <xm a «criptora, de Rodoreda). Quan va 
comen9ar a publicar els contes a La Publieitat, de fet, Fautora en tenia esaites o publicades les mostres 
mes genuEnament representatives; Crim, la darrera, fou acabada, cal recwdar-ho, l'abríl de 1935, i el 
rotatiu no va donar a llum el prima- relat infentü fins l'agost 
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Barcelona, mm o menys l'any 46, vaig anar a saludar Duran i Sanpere i em va dir 
que l'arxiu estava intacte. Aixo vol dir que deuen teñir la coMecció de la Publi. Hi 
hauria alga que vos coneguéssiu, que cobrant el que digués, els pogués anar a 
copiar? No cmts cap pressa, pero m'agradaria teñir aquests contes i publicar un 
llibre per a criatures. Quan fos... és ciar. Pero m'agradaria. Si entre enrabiada i 
enrabiada, de les que us dono i us donaré, hi poguéssiu pensar... Ja us dic que no 
COTTe cap pressa."*̂ * 

Ei fet d'evocar positivament els textos, de voler-los teñir i reescriure i de 

preveure la manera de fer-ho —̂ JSns al punt de pensar a pagar el que fos a algú perqué els 

copies— mostra, a mes del manteniment de l'interés per la literatura inlántil, el bon 

record que l'escriptora tenia del corpus. Dos aspectes complementen la significació de la 

permanencia de la sensació que eren «molt bonics» (una expressió rellevant en 

Rodoreda) malgrat haver passat tant de temps: el contrast de la impressió contraria que E 

provocaven torga, altres textos seus i la qualitat d'iniciativa única de l'autora que defíneix 

aquesta voluntat de recuperació. En una carta d'un mes i escaig abans, Rodoreda va 

afirmar que «[..,] hi ha moltes coses meves que quan pensó que les he escrit em ve com 

una febre d'angúnia».* '̂ Entre aqüestes «coses» hi havia, encara que no s'explicités, el 

volum creatiu rebutjat deis anys trenta, dins del qual només Aloma ha ressaltat com a 

excepció fins fa ben poc.'"" La idea de reescriure la novel-la guanyadora del Premi Joan 

Carta de Mercé Rcrforeda a Joan Sate, 17-11-1962. AMR/5.1.1.53 (segons s'ha fet constar, «Una 
estona amb els infents» va sortir els dissabtes, i no els diumenges). El fragment reproduít correspon al 
final d'una lletra on Rodoreda explicava a l'editor que havia estat fora de Ginebra, li expressava 
l'esperan^a que les proves de La plaga del Diamant no triguessin i li feia ima reflexió sobre les 
vehements discussions que raaníenien amb relació a la novel-la, i ha estat parcialmmt citat per Amau 
(Xtttt a justificació de l'aoHnplimrait del éeá% de l'escriptora —tembé amstatat a Ibarz 1991— que 
represraita l'edició dd conjunt inftntil dins d'U» cafe i altres narracions (v. Amau 1999: 13). 

Carta de Mercé Rodoreda a Joan Sales, 8-1-1962. AMR/5.1.1.53. 

L'autora va autoritzar la recuparació, també, d'«En una nit obscura» a Semblava de seda i altres 
contes (1979) —«un recull que va néixa- d'una idea de Joaquim Molas> i que Carme Amau va 
«prepa^ en coMateació estreta amb Mercé Rodoreda» (Amau 1999:7, n<rta l )— i d'una bona part de 
les narracions d'entre 1936 i 1939 (v. Campillo (ed.) 1982). En cap cas, tanmateix, no es tractava de 
textos de restricta preguerra; l'esaiptora mai no va acceptar les propostes d'esaiure noves versions deis 
Ilibres del període, ni amb motiu de la publicació de les seves Obres completes ni mes endavant, encara 
cpe el suggerimcat fou explícitament vírWitzat anys de^réi, com ha quedat documratat m una carta 
de Joan Sal«: «Us adjunto aquest article de Miquel Dol§ comentant el llibre de la Carme Amau. Veig 
que diu que hauríeu de "tmir el valor" de donar noves versions de les vostres obies anteriors a Aloma, 
en comptes de rebutjar-les, i qui sap si té rao. Pero l'única que pot decidir sou vos!» (Carta de Joan Sales 
a Mercé Rodoreda, l-VI-1979. AMR/5.1.2.135). Si hagués volgut, l'autora hauria disposat de totes les 
fecilitats editoríals, pero no tenia cap intenció de rescatar els altres volums deis anys trenta; en la 
resposta ni tan sois va. esmentar el tema, i resulta evident que el que li interessava eren les coses noves 
que estava produint: «Cam és natural, vull Uegir —en fred— la Quanta guerra. Després ja veuré si la 
publico o si la trebailo a poc a poc. Ara cfflnmjaré un altre Uibre: aquelles memories de quan era petita, 
és a dir, del comen?ament fins ais dotze anys» (Carta de Mercé Rodoreda a Joan Sales, 9-VI-1979. 
AMR/5.1.1.53). 
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Crexells de 1937, pero, no fou seva i de fet, H va acabar suposant una cárrega 

considerable, tot i que constitueix Fúnic text redactat abans de 1936 que Rodoreda va 

revisar, editar i reconéixer públicament anys mes tard. Les narracions infentiis no van 

teñir la mateixa sort; quan va poder reUegir-les, Rodoreda va considerar que les havia de 

reelaborar en excés i va prioritzar les noves produccróns.'*̂ ^ 

El bon record deis contes i la impressió contraria que Rodoreda en va rebre amb 

la lectura en la postguerra suposen un contrapunt que, potser, es podria atribuir a 

Tassociació mental deis textos, encara passats tants anys, amb el seu model literari básic: 

Aiicia en térra de meravelles. El llibre de Carrol! és, sens dubte, el referent essencial del 

corpus; peró se n'hi detecten, també, d'altres. Hans Christian Andersen i Osear Wüde, en 

especial» conformen els punts de mira que, seguint un fíí continuat en la tradició, 

destaquen paral-lelament. A banda de Fobra carroUiana (en qué fen pensar molt, 

concretament, «La Noieta Daurada», «El noiet-roger» o «La truita» i, en general, el to 

que presídeix tots els relats on predominen Fhumor i la caricatura sociocultural), algunes 

narracions de l'autor danés i de FIrlandés —«El soldat de plom» i «El prfecep feü?», 

entre altres— fomebcen la base, en diferents nivells, de textos específics, com «El 

vaixellet» o «L'oreneta». En «El rodacamios», de fet, Mercé Rodoreda aporta la pista 

explícita d'aquesta ascendéncm liteiárk, en una delació tía3xc& que expo^ com en els 

llibres anteriors i en els que vindrien, diversos aspectes ja femiliars: la voluntat de 

connexió extema (amb la consegüent -raloració positiva de la seva propia obra a partir 

d'uns vineles literaris, en part finit de la necessitat d'auíoafimiació caracterfetica de la 

trajectória rodorediana, manifesta en el desplegament constant de coneixements); una 

determinada posició a Fhora d'escriure, i Felecció d'uns miíalls culturáis a partir del 

propi gust i en benefei, prevfeiblemeirt, de la quaittó creativa. 

El vagabund que protagonitza el conté del 31 de maig de 1936 explica moltes 

coses a Fúnic vailet que no fiág d'ell. Ve d'«una térra on hi ha camps de tulqies i molins 

de vent, i on hi ha hagut grans pintops. Un pafe on Fa%ua és mes alta que no la térra i on 

En Fentrevista televisiva que li féu Joaquín Soler Serrano (Soler [1980] [vídeo]), en qué anomenava 
les seves primeres noveMes «íes quatre imp<Bsibles», Feseriptora explican que, ea arrilW-li els relats a 
les mans, els va troter molt doloits. Tanmatebc, s pe* provar que en va iniciar el repás I la correcció:. 
«itre eb pap&s de la Fmífacíó (AMR/41,2) hi ha f r t t i ^ i ^ fetes de La Publicitat, ée gairdjé tot el 
corpus (feltm les d'«El Isubcot i la sargantana» i les de la primera part d'«El vaixellet»); es «mserveft 
juntes, amb una llista previa mecanografiada i ea nous exemplars fotocopíats, també en una altra carpeta 
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els homes estimen Uurs plpes»;'"'̂  pero, reflexionant que al minyó li agradaría mes el 

nord, K pregunta si ha sentit parlar de «la térra de les geleres, del rei de les neus que té un 

avet nevat per barba i icebergs per peus? ¿I del pare d'una noieta que venia llumins i va 

morír de fred una vetlla de Nadal florida de somnis? Era el mes bo de tots els homes, car 

parlava al cor deis petits com ara tu... La seva torra és plena de fied i vol amagar el cap 

entre Suécia i Noruega...». Els esments de la pintura holandesa (en una altra mostra 

d'interés per l'art píctoric) i de la mitología nórdica precedeixen la referencia a 

Andersen, introduTda peí sumari de «La noieta deis llumins»; quan el jovenet li demana 

que li conti mes coses, el rodamón ejqplica que ve d'unes terres on va teñir lloc mm atea 

historia: 

£...] ¿saps aquell rossinyol que va morir airapat ai roser amb una espina clavada al 
bell mig del cor p » tal que m pie hivem florfs la rosa vmnella que TcnamOTat 
havia de dur a l'estimada que va rebutjar-lo per un de ric? És un conté d'un poeta 
irlandés que es deia... Es deia Óscar. 

—<^car? 
— u n altre nom que ara no em ve al cap... donísrat aquell país es m i maridar 

el rossinyol i la rosa perqué allá tot el que ha estat toma a ésser vivent. També hi 
havia í'oroieta que va morir de fred perqué era la millor amiga del príncep feli?. 

El personatge, dones, resimieíx «El rossinyol i la rosa» i «El príncep fefig», dues 

narracions de Wilde incloses a The Happy Prime and Other Tales (1888) —«a volume 

of fehy tales in the manner of Hans Christian Andersen»—**' i les versions catalanes de 

les quals circulaven, en aquells anys, a Catalunya."**̂  «El rodacamins», per tant, estableix 

un contínuum significatiu dins del genere infentil, o deis productes llegits com a tals,"*̂ ^ el 

qual remet a uns referents culturals amb preséncfe renovada en el panorama cultural El 

vector pren un sentit específic perqué, a banda de demostrar una atenció constant a 

(és a dir, que hi sóa per duplicat); igualment, s'hi troben l'original i l'original cwTc^it de la nova 
«críptura d'on deis textos, «La guardiola», inclés en les sev^ du« versícms a Amau (ed.) 1999. 

Mercé Rodoreda, «El rodacamins», LP, 31-V-1936 (també per a les citacions que segueixen). 

'"'Mainel992:7. 

*** El 1935, el n. 50 deis Quadems Literaris acollia la traducció d'«EI príncep feHp> feta per Manuel de 
Montoliu; el 30 dejuny, la de G. Ráfols d'«EI rossinyol i la rosa» es publicava a Esplai (v. L. Sachs-
Masoch; Osear Wilde, Historietes galizzianes. El príncep felig. Traducció de Joaquim Casas Carbó i de 
M. M. (Barcelona [s. I.], 1935), i Osear Wilde, «El rossinyol i la rosa», £5, n. 871 (30-VI-1935), 962 i 
968, dues referéncies que dec a Teresa Mbarrsai). Per a la presencia constant, per bé que poc important, 
de Wilde a Catalunya des del tombant de s ^ e i la via per la qual va obtenir un cert reconeíxement entre 
els sectors culturals conservadors, v. Iribarren 1998, esp. nota 143. 
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festat i les dinámiques de la cultura catalana, Rodoreda verbalitsiva, per boca del 

rodamón, una idea rellevant, pres^tida a partir d'indicis anteriors, miíjaníant 

rafirmació que allá d'on Wilde procedía «tot el que ha estat toma a ésser vivent». 

Amb ressons óiobüterables respecte del fi'agment de Polémica reproduít a 

propósit del catalanísn» de l'esxaíptoia, de h. seva valor^íió de la troció i de k po^cB 

que va prendre respecte del fet literari,*'* aquesta expressió vehicuk Tapreciació del que, 

per a ella, representaven respecti^^ent el món anglosaxó i k literatura: un model 

cultural de primer orfre i k deu on s'abeumTO incondicíonalment k ^m. producció. Si 

per fer novel-k Rodoreda va bu^ar referents en k tradició autóctona i europea anterior, 

en va tamisar el llegat amb les vies rarratives i amb k creació del catak Hterari que el 

noucentisme havk aportat i M va íncorpoiM íes contribucions deis nous corrents deis 

anys vint i trenta, de k sensibiKtat moderna i deis seus resultats novel-Ifetics 

contemporanis, per al conté ¡ntantil es va adregar ais productes del genere que H oferien 

possibilitats paraHeles, seir îre en una teoiénck creativa confluent amb els ^us 

interessos. La Kteratuia anglosaxona no era fuñica que M podk respondre, pero sí 

aquella en qué convergien, globalment, mes atractius tenint en compte el que significava 

des del punt de vista tant de k tradició com de k modemitat, les fites que s'hi estaven 

assoHnt i el model sociocultural que k fonamentava.**^ 

Dins d'aquest mateix ordre de consideracions, no és gratuTt recordar el paper de 

Josep Camer en k vindicac^ d'aquesta tradició. L'autor de L 'Oreig entre les Canyes 

fou respoimble de k tiMucció al catak de diferents textos, alguns dassificats com a 

literatura infentil, de nombrosos autors (Charles Dickens, Mark Twaim, George Eliot, 

Amold Bennett, Daniel Defoe, William Thackeray, R. L. SteveiKon, Charles Lamb, 

Wilkm Shakespeare i altres) i en pktafeimes perkídistiques i editorkb divers , entre 

les quals, la BibHot«;a Literaria. D'actimfitat permanent, les versions camerianes 

continuaven aparekent no només en edició, sino també a k premsa.''"'* No sembk 

V. íMd, m es cwisigna aquesta dimoisió de la íedura i de la reoepció deis contes de l'escriptar 
irlandés al nostre país. En aquest sentit, queda ciar que Rodoreda no féu sino assumir una de les 
tendéncies que havien afectat la difiísió de Wildc a Catalunya. 

'^V.éIfinaldeIII .3.1.1. 

**'V. 13.2.4.2. - ^ .• ' r 

Tampoc no és menystenible el protagonísme del poeta en la difiísió de l'obra del danés al nostre país. 
La seva traducció deis Contes d'Andersen (1918) tbu refosa quinze anys després a Hans Christian 
Andersan, Rondalles d'Andersen (Barcelona: Joventut, 1933), recull de versions seves i de María 
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forassenyat, per tant, relacionar la importancia deis referents anglosaxons en la producció 

de Rodoreda amb la seva admiració per l'escriptor.'*'*' És ciar que altres personalitats de 

la cultura catalana —en un corrent crekent— en foren també adeptes i seguidors, i els 

contactes amb diferents personatges i els atzars vitáis hi devien influir igualment.'*̂ " Des 

d'aquesta perspectiva, l'obra rodorediana de preguerra esdevé un signe ciar (un signe 

mes) de la relleváncia progressiva que el món anglófon occidental va adquirir a 

Catalunya, com a model literariocultural, des del tombant de segle fins ais anys de 

l'enfrontament armat.'*̂ ' 

Entre els contes rodoredians que destil-len mes clarament la petja anglosaxona, 

resulten sobretot significatius els que, per la via del punt de referencia que representa 

Alicia en térra de meravelles, connecten directament, malgrat les diferencies genériques i 

el públic a qui anaven adre9ats teoricament, amb ima part de la narrativa per a adults que 

Manent, il-lustrat per Arthur Rackham; i ais mateixos anys correspon, per exemple, J. C. Andersai 
[Hans Christian Andersen], «El cargol i el toser», trad. J. d'Albaflor [Josep Camer], DS, 8-11-1935, 

En el marc interpretatiu d'aquesta influencia, el títol de «La sireneta i el delfl» suggereix una 
hipótesi sobre la naturalesa del text: la seva possible qualitat de reelaboració de «La donzelleta de la 
mar», aquella narració d'Andersen traduTda per Camer dins deis Contes d'Andersen (v. IIL4.1.2, nota 
425). En el moment inicial ai qué l'autora va respondre a la aida de diverses veus comminant els 
escriptors a cultivar un géno-e que també li inter«!sava (tot i que molt mes lateralment que la novel-la), 
ho hauria fet, ja per comeníar, a partir d'un deis seus models principáis —l'obra anderseniana—, en la 
versió d'un autor que admirava i que també havia fet una aportació important ais textos per a nens i tot 
posant en práctica una de les seves matebces operacions literáries. Naturalment, la localització del conte 
infantil de 1933 seria fonamental per ratificar (i potser repensar, matisar o descartar) aquesta conjectura, 
d'altra banda reforjada peí sistema intolextual constructiu deis textos publicáis a «Una estona amb els 
infents» i, en general, de la producció rodorediana de preguerra. La doble circumstáncia que la versió 
cameriana del relat d'Andersen contingui l'expressió «sol i vem» —considerada a propósit del 
pseudónim Just d'Esvem (v. 111.3.1.5.2.3, nota 198)— i que Rodoreda comencés a fer servü- l'álies mes 
o menys en els instants que presentava «La skeneta i el delfi» ais Jocs Floráis de Lleida é s un element 
mes que, anecdóticament, pcwJria apuntar en la mateixa direcció. 

Entre les diversa mostres de cadascuna de les tres po^ibilitats, i amb refesréncia a la qüestió 
anglosaxona (molt mes importent perqué no només atesta el Corpus infentil), es poden esmentar C. A. 
Jordana o Francesc Trabal amb relació a la primera i la segona; si la condició de traductor de l'anglés ja 
n'és una evidencia en el cas de Jordana (im referent clau, en el matebc sentit, per a la constracció de 
Crim), en el de Trabal abcó quaia il-lustrat amb l'exemple d'unes declaraciwis que féu el 1926 en un 
article que exhortava a debcar d'anar sempre a París en benefici de les visites a Londres: «Tan nostre 
com és aquell bocí de món í fent gira-hi Pequeña! Quines perspectives Iligar-nc» amb aquella gent i 
amb els seus camins!» (Francesc Trabal, «Massa bonic...», DS, 28-X1-1926). Respecte de la tercera 
possibilitat, es pot documentar el fet que l'avi de Rodoreda va regalar a la seva neta, quan tenia onze 
anys, una traducció espanyola d'Elparadís perdut, de Milton: en una carta a l'oncle datada el 24 d'abril 
de 1919, la nena explicava que, recuperada del xarampió que no li havia permés tastar la mona que el 
vell Gurgui li havia comprat, aquest li havia ofat «una capsa de compasos y un llibre anomenat "El 
paraíso perdido"» {AMR/1.1.1.7). 

Per a una análisí de la importancia d'aquesta cultura en el camp de la novella, en especial peí que fa 
al canvi de models que es va produir en els anys trenta, v. Iribarren 1998. 
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Rodoreda havia pioduít (Sóc um dom honrada? i Un dia de la viáj d'un home) i amb 

la que estava produint en aquesta etepa, és a dir, amb Crim. A desgrat de jugar amb 

elements tópics del genere, algunes narracions iníantils presenten un to humorístic o 

parodie i uns lecursos constractius de fectura o filiado similar; básicament, unes imatges 

que semblen extretes de! cinema cómic o de dibukos animats, i, sobretot, h. 

literaturització de la reahtat sociocuhural.''̂ ^ El darrer aspecte constitueix una de les 

operacions fonamentals sobre les quals es va bastir l'obra editada el 1936. Com que la 

redacció de Crim era acabada abans de la publfcactó del corpus de La Publicitat, el tftol 

s'erigeix en un precedent parcial que toma a A-lustrar la subsidiarietat de la narrativa 

breu respecte de la novel-la i el fet que aquesta i els seus destinataris no van deixar de 

centralita els interessos iteraris i cultúrate de l'e«:rqptora. 

4.2. L A P A R O D I A D B M N O ¥ E L * I A D K E C I W E S C Á ' 

L'estiu de 1936, després d'un any i escaig d'estar Uesta, va sortir ais Quadems 

LiterarB la qumia noveMa de Mercé Rodoreda.* '̂ El IHbre estirava un fil lateralment 

contmgut en Un dia de la vida d'un home i el convertía en eix nuclear: la temática 

policíaca. Aquesta tria i el tractament amb qué es va materialitzar presenten un vincle 

En sétt mostres paradipnátíípjes, reî psxSivammt, la visió de la broisa amb el ñas pie d'«is ^ia&fe i 
amb la cama Hígada a l'arbre al qual dona voltes a peu coix, mentre li voleien les faldilles, com «un 
pollastre avalotat» (Mercé Rodoreda, «La darraa bruixa», IP, 13-X-1935), o la figurado de 
personalitats, escenes I comportaments perfectament ídentificables en la vida catalana que íHustren molt 
e^p«ialmímt «La Noieta Daurada», «El noiet-roger» i «La traite». A «La Noiete Daurada», la 
dedicatoria i la desaipdó deis pares de la protegonísta vehicolaa Pa^imitodó immedíato d'aquests a 
Andrea Nin i a la seva doaia. En «El noiet-roger», a través del viatge al fcais del mar que fe un miM 
convertit en peix per una sireneta, s'hi efetuen, d'una banda, una caricaturització de determináis 
perswiatges i de les relacions socials que mantenen (mitjan9ant la visite del noiet-roger i la sireneto a la 
senyora Escórpora, que acaba d'infantar i a qui va a veure, quan ells son allá, la senyora Rajada, vídua i 
queixím deis insisteats rapimmmts del senyor Lktero) , i, de l'altra, «una rqjroducció paródica de 
Pambicait tercelaai de Pesp^c le , no predsaraent artístic o esf irítual, amb un públic "m ptsíominm 
els llu?os", amb sardin» que bailen al so de "Wonder Bar", castanyoles, un pop que interpreta "Don 
Basili" á'El barber de Sevilla, etc., fins que compardx un teuró dísfi-essat de Ramm Llull i Pauditori es 
disgrega "com per art d'encantament"» (Campillo 1998b: 325); al costet de l'obra de Carroll, 
l'espectecle submarf podría teñir un altre referent en «La donzellete de la mar», d'Andra^n, on abans 
d'anar a veum la bruixa la sirmtóa assísteíx a un W l de cwL A «La tmita», semblantment, parodien 
una reunió aristocrática i els seus assist^ite des de la caracterització «cagerada i lúdí« de pers«iaíges 
tópics, amb trets coneguts que els fan fetílment reconeixíbles; el poete somiatruites, per exemple. 

Per a la significació de publicar en la coMecdó, amb relació ais seus objectius i característiques, v. 
IIJ.4.IÍII.3.5. 
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