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Fa uns anys que els estudis de Neus Real sobre l’activitat cultural i literària de les dones a Ca-
talunya sota la dictadura de Primo de Rivera i durant la Segona República estan omplint un buit que
ja resultava clamorós. Aquest llibre constitueix una entrega molt substanciosa d’aquest projecte
global; és, de fet, la tercera part de Dona i literatura en els anys trenta: la narrativa de les escrip-
tores catalanes fins a la guerra civil, treball presentat com a tesi doctoral a la Universitat Autòno-
ma de Barcelona l’any 2004, i del qual ha sortit l’any 2006 una altra part, gràcies a la incansable vo-
luntat de Josep Massot de posar a l’abast, a les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, la
investigació universitària de darrera generació.

Cada una de les parts manté, però, la seva unitat, i la d’aquesta —el llibre en qüestió— ve do-
nada pel propòsit d’explicar el període inicial d’una trajectòria literària que es desplegaria en tota la
seva magnitud a la postguerra, però que no resulta del tot comprensible (ni en les bases ideosincrà-
tiques que la sostenen ni en les seves consecucions) sense aquesta primera etapa. Un període que no
és tant «de formació» com de construcció d’una personalitat literària, amb tot el que això compor-
ta: de recerca, de provatura i de tria; d’adscripcions i de rebuigs; de posició envers el fet literari, la
funció dels gèneres, l’acte mateix d’escriure; d’apropiació d’un estil o d’un món ficcional.

L’escassa atenció a aquesta etapa (que havia començat a subsanar-se amb estudis parcials i d’e-
ficàcia diversa) s’explica, en part, per les prevencions de la mateixa Rodoreda envers les primeres
novel.les i, sobretot, perquè la seva obra posterior les ha eclipsades (les novel.les, però també la res-
ta d’activitat literària en paral.lel). Neus Real no només resol completament aquest estat de la qües-
tió, sinó que en corregeix les desviacions més importants: el retrospectivisme gairebé inevitable, la
contextualització purament superficial o mecànica i el biografisme interpretatiu. Aquesta és una tri-
nitat prou freqüent en els treballs publicats sobre l’autora i resumible en una actitud metodològica
que no podíem considerar sinó restrictiva: la de considerar l’obra de preguerra fora o al marge de
les circumstàncies precises del seu temps històric, quan va ser aquest moment (en la seva autèntica
i complexa dimensió social, civil i estètica, entenguem-nos) allò que més va contribuir a forjar una
voluntat d’escriure que va començar per la recerca de vies de canalització efectiva i culminà aviat
en una ambició literària radical. Molt més «literàriament radical» —i l’estudi ho demostra plena-
ment— que la de les seves coetànies i que la de la majoria dels seus coetanis.

El llibre de Neus Real explica, en definitiva i exhaustivament, com es construeix l’escriptora
Mercè Rodoreda. I ho fa, bàsicament, sobre dos eixos fonamentals: a) una perspectiva històrica que
situa l’activitat de l’autora dins de la dinàmica literariocultural de la Catalunya dels anys trenta; b)
una lectura crítica, i en paral.lel, de tota la seva producció escrita (periodisme, narrativa curta i no-
vel.la) fins al 1936. Aquests dos aspectes de l’estudi, fortament imbricats, revelen, d’una banda, una
sòlida convicció de la necessitat del sentit històric en l’operació lectora, i de l’altra, una aguda sen-
sibilitat crítica i interpretativa. Aquesta sensibilitat s’exerceix en tots els fronts textuals, no només
en el de la creació ficcional, perquè la gràcia està a llegir i relacionar tota classe de producció coe-
tània que explica com l’escriptora ha «anat naixent», que diria el poeta; i a analitzar les cir-
cumstàncies de tota mena que van permetre a una jove sense estudis (en l’habitual accepció d’en-
senyament «reglat») arribar a l’alt grau de consciència cultural i literària a què Rodoreda arriba ja
en aquells moments. I doncs, més enllà d’una visió reductiva que remeti el cas a la simple intuïció
genial, a la casualitat o als dimonis familiars, la intenció de Real és aclarir els mecanismes segons
els quals Rodoreda va saber i va poder «formar-se» i «informar-se» malgrat totes les mancances.
Breu: l’objectiu del llibre és explicar d’una bona vegada com Rodoreda va aconseguir formar part,
amb una actitud deliberada i ben convençuda, d’un projecte de normalització cultural i literària que
fa de la novel.la un paradigma en la creació del mercat literari. La culminació d’aquest període és
Aloma, premi «Crexells» del 1937, que fou celebrada unànimement, en plena guerra, per la crítica
del moment i que Francesc Trabal, per exemple, va considerar que era «la novel.la que ens fa que-

REAL MERCADAL: MERCÈ RODOREDA: L’OBRA DE PREGUERRA 515



dar millor a tots plegats i que situa la nostra producció actual en un pla honorable al costat de les al-
tres literatures».

L’estudi analitza de forma exhaustiva les vies d’una trajectòria que abasta lectures i influències
diverses (dins i fora de la tradició pròpia), coneixences profitoses, admiracions productives i formes
alternades d’escriptura (inclosa la crítica literària, cinematogràfica o teatral), de les quals les pri-
meres novel.les són, alhora, mirall i reflex. Aquesta orientació permet, per exemple, establir l’autèn-
tica dimensió de la presència de Rodoreda a Clarisme i els variats gèneres i registres que conreà
dins el setmanari, emparada en diferents pseudònims. Com permet revelar les relacions entre totes
les formes d’escriptura (ficcionals i no ficcionals) i les idees i conviccions que hi subjauen, fruit del
doble compromís de l’autora amb el seu temps i amb la seva obra: les de caràcter civil (vegeu, per
exemple, els apartats 3.1.4 i 3.1.5) o les de caràcter literari, que desclouen alguns dels principis es-
sencials que regeixen una etapa presidida per l’alternança entre mímesi i paròdia. Unes idees li-
teràries que són implícites, també, en l’activitat periodística i en la crítica, pràctica que sovint va
més enllà del comentari d’una obra (un exemple seria la ressenya sobre Joana Mas, d’Anna Murià,
que Rodoreda usa com a pretext per definir-se amb relació a la polèmica recent entorn de la no-
vel.la). Unes idees, finalment, que són a la base dels mecanismes de la construcció autoparòdica de
la seva personalitat d’escriptora, és a dir de la creació del personatge Mercè Rodoreda d’aquells
moments (el seu personatge posterior és objecte de canvis notables, per bé que no absoluts). És
aquesta una figuració que contrasta marcadament amb la realitat autoral de qui escrivia i amb la
seva ambició literària; i l’estudi la ressegueix, eliminant qualsevol presumpció d’ingenuïtat, en to-
tes les seves fal.làcies (la de prologuista insegura de la seva pròpia creació, la d’articulista desinfor-
mada o la d’entrevistadora despistada, maldestra, atabalada i inoportuna).

Si per cas calgués demostrar-ho encara, aquest llibre constituiria una prova certificada del fet
que es llegeix millor literàriament com més històricament es llegeix. Les lectures de l’obra narrati-
va que proposa Real són brillants assaigs interpretatius que revelen, en l’obra rodorediana, un ven-
tall de models, alguns gens obvis (a remarcar les relacions orsianes; vegeu pàgines 76, 86, 151-152,
203 o 237); mecanismes de composició diversos (excel.leixen els relatius a l’humor i a la paròdia,
fonamentals en aquesta etapa); i operacions textuals molt deliberades que situen l’obra de Rodore-
da al bell mig del debat entorn del gènere novel.lístic o dels subgèneres (la lectura de Crim, en rela-
ció amb el model detectivesc, per exemple; vegeu l’apartat 4.2). Tot plegat presidit per una actitud
«a favor de la interpretació», i dirigit a fer avinent al lector de quina manera —en l’interès de l’es-
criptora pel món interior del subjecte, per les formes de representació de la realitat i per la descodi-
ficació d’aquestes mateixes formes— es combinen tradició i modernitat. A explicar, en darrer ter-
me, com el conreu alternat del gènere psicològic i de la seva paròdia vertebra la recerca literària
personal de Mercè Rodoreda en els anys trenta.

Si al llarg de tot el llibre no es perden mai de vista les vies obertes per la cultura republicana i
la projecció que van significar per als nuclis d’intervenció femenins, és també molt notòria l’aten-
ció que es dedica a fixar el lloc de l’escriptora en relació amb aquests nuclis i, sobretot, a les vin-
culacions entre l’obra rodorediana i la de les escriptores coetànies (Vernet, Montoriol, Arquimbau,
Murià o Aurora Bertrana). Altrament, la impecable lectura d’Aloma evidencia la modernitat amb
què l’autora encarà, sense disfresses ni falses conciliacions, un dels temes —la sexualitat femeni-
na— nuclears en la novel.la psicològica del moment (la de les escriptores i la dels escriptors) a tra-
vés d’un tractament que, lluny d’idealitzacions en qualsevol sentit, remarcava com «la sexualitat i
la maternitat canalitzen l’esclavatge no superat d’una subjectivitat —la femenina— que no sap com
negociar amb la seva condició genèrica, ni personalment ni socialment, per aconseguir un lloc di-
ferent, no marcat negativament pel sexe, al món» (p. 461). És un tractament que tradueix la difícil
convivència entre els valors tradicionals i els plantejaments que la modernitat (i les seves formes de
representació en la cultura de masses) introdueix. Rodoreda, superant tots els subterfugis i ate-
nuants, se situava amb Aloma, diu Real, «al cor de la crisi», «al cor de l’escissió profunda provoca-
da pel xoc entre tradició i modernitat, al centre mateix dels conflictes i dels sofriments generats per
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una rebel.lió contra unes noses que eren, encara, en el fons, les úniques empares a disposició». Així,
en relació amb la literatura coetània l’autora «va arriscar més, des d’unes concepcions plenament
contemporànies de la novel.la i de la cultura» (vegeu l’apartat 4.4, sense saltar nota 571).

L’aparició del llibre, doncs, constitueix una bona notícia en tres àmbits: en el de la història cultu-
ral i literària de la Catalunya dels anys trenta, en el dels estudis sobre Mercè Rodoreda i en el de la
literatura escrita per les dones. Pel que fa al darrer d’aquests interessos, els treballs de Neus Real,
des d’El Club Femení i d’Esports de Barcelona, plataforma d’acció cultural (1998) fins al recent
Dona i literatura a la Catalunya de preguerra (2006), no només desbrossen el panorama sinó que
propugnen una posició metodològica que autoritza a pensar que, finalment, els estudis de gènere
prosperen, a casa nostra, en la direcció del rigor i de l’eficàcia. Que així sigui i per molts anys.

Maria CAMPILLO

Universitat Autònoma de Barcelona

AULET, Jaume (ed.) (1997-2005): Papers Bartra. Terrassa: Ajuntament de Terrassa.

El poeta Agustí Bartra (1908-1982) va tornar a Catalunya el 1970, després de trenta anys d’e-
xili, i es va instal.lar a Terrassa, on va morir. Després de la seva mort, Anna Murià (1904-2002), es-
criptora i esposa de Bartra, va cedir a l’Ajuntament de la ciutat que els havia acollit tot l’arxiu del
poeta. Actualment, el material del Fons Bartra està custodiat per l’Arxiu Històric Comarcal de Ter-
rassa. Any rere any des de 1997, el consistori terrassenc edita el llegat bartrià en uns opuscles que
formen els «Papers Bartra». La col.lecció està coordinada i elaborada per Jaume Aulet,1 professor
del departament de filologia catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, el qual, en tant que
bon coneixedor de l’obra de Bartra, dóna garantia d’una feina ben feta i rigorosa.

Una iniciativa filològica com aquesta hauria de contribuir a la difusió i al coneixement més
profund del poeta i de la seva obra. En aquest sentit, les intencions de la col.lecció queden ben ex-
plicades en el primer volum (1997): «La finalitat principal és donar a conèixer una part del fons do-
cumental que es conserva a l’arxiu particular del poeta» (p. 9). Convé aclarir aquesta «una part», ja
que no es tracta d’amagar informació al públic, sinó de seleccionar en funció de criteris literaris i fi-
lològics l’extensa quantitat de documents que hi ha a l’arxiu, que van des de cartes personals fins a
retalls de diaris, passant per cartes «professionals», manuscrits i còpies de les obres del poeta, con-
ferències i, fins i tot, factures. A més, de tots aquests documents, n’hi ha de més interessants o sig-
nificatius que d’altres. Així, doncs, el primer volum reflecteix molt bé la intenció de la col.lecció i
esdevé una mena de declaració de principis; uns principis que s’han respectat en els vuits volums
següents. Esperem que sigui així en les edicions que segueixin, perquè és fonamental la tasca di-
vulgativa de la col.lecció i la funció filològica que es duu a terme intentant aprofundir una mica més
en la figura i l’obra d’Agustí Bartra, les quals potser havien estat analitzades sovint d’una manera
superficial i frívola. No es tracta de reivindicar ningú ni cap obra, sinó, com a mínim, de tenir-ne un
coneixement tan profund com sigui possible. Potser Agustí Bartra i la seva obra necessitaven una
iniciativa com aquesta.2
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1. Puntualment l’editor ha comptat amb col.laboradors per alguns dels volums. Jordi F. Fernández parti-
cipà en l’edició del tercer número de la col.lecció, Miquel Martí i Pol i Agustí Bartra. Diàleg epistolar (1999),
i l’autor d’aquesta ressenya s’encarregà del vuitè volum, Agustí Bartra. Primer manuscrit de «Xabola» (2004).

2. De fet, el «Simposi Agustí Bartra» que es va fer el novembre de 1987, tenia en certa manera aquesta vo-
luntat divulgativa, al mateix temps que volia servir d’homenatge i reconeixement al poeta. La publicació de les
obres completes, realitzada per Edicions 62 a partir de 1971, també vol ser l’entrada de Bartra en la història de
la literatura catalana. Però de tot això ja en fa trenta anys. Cal, doncs, revisar, ampliar i renovar la feina feta des
de llavors fins ara.


