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A MARIA SALUDES

TRANSPARÈNC IES ENIGMÀTIQUES EN LA DE DICATÒ RIA
I L'EPIGRAF DE LA PLAÇA DEL DIAMANT
Als amics i amats de l 'Alg uer
"Colette appartie nt à la eatégorie d ' écrivains dont la vie tient é troite me nt à
l'oeuvre q ui les afait eo nnaitre , ce q ui rend plus diffici le l'ap proche biographique .
Son oe uvre se présent e ave e un si fort degré d'au tohi ograhie fktive o u flction aut obiographique ----qu'à partir d 'elle on se ero it auto rís é ée rire la vie ."
Cla ude Pieh o is, Colette.
à

Introducció.

Dedicar una obra art ística a algú, des de temps immem orials, significa exhibir un a certa relació d'aqu ell "algú", amb l'aut or. Vol dir també,
implicar-lo com un a es pècie d'inspi rad or ideal, i responsable, en ce rta
man era, de la peça que li ha estat dedicada .
D'altra ba nda, la pràctica de l'epígraf (citació situada aba ns de l'inici de un text), co mpta amb un a àm plia trad ició e n la qua l no m'estendré . Existe ixe n excel· lents es tudis so bre la temàtica paratextual des
de fa més d'una dècad a I .
A grans trets, es pot recordar, q ue és en al seg le XVIII, amb el romanticisme anglès sobreto t, i més tard francès, q ue l'epígraf adquire ix
un a inte nsa d ifusió. Amb tot , hi ha autors q ue no se'n serviran mai. Altres n'abusaran fins a co nvertir-lo en un art que pot esdevenir mistificació. L'exemple més notable Ci sovi nt modèlic per a Mercè Rodoreda)
el co nstitueix Stend hal, qu e ja a partir dels diversos pseudònims en els
qu als sem blava refugiar-se irònicament, va revolucionar (després dels
jocs epigràfics de Walter Scott), tot un estol de citacions d'autors, o
d'epigrafats - segons la den om inació de Ge nette. Aqu esta actitud ha
estat interpretada co m un a manifestació indiscreta i com un a men a de
frenesí de la citació. En efec te, Stendhal ha fet escalfar el cap a molts
es tudiosos i crítics a causa de l'en orme qu antitat de plagis, eq uívocs, i
falses pistes. A més, ha estat co mprovat que una bona part del s e pígrafs de les seves novel·les i co ntes d'Armance a Le Rouge et te Noir i
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La Cha rtreuse de Parm e, só n inexactes, inventats o ap òc rifs-.

Quan Mercè Rodoreda va deixa r el seu pa trimon i de p ara ule s escrites a la més alta ins tituci ó de la llengu a cata lana >, e n un gest qu e
co nfirma se ns d ub te u na ètica i un amor a la pròpia te rra , no de via
tenir e n co mp te que la bibliot e ca personal , la mú sica preferida i fins i
tot alguns o bjectes de valo r cultu ral i re pre sentatiu del se u es til aca barie n malauradament di spersats " . Aqu e ste s ratlle s introductòri es justifiq uen les difi cu ltats amb le s quals s'e nfro nta l'estud iós d avant d 'un
b uit absurd q ue s' ha creat e n dis sipar el p at rim o ni de llibres que posseïa una artista de la talla de Merc è Rodo reda .
L'antíte si qu e insinua el títol del p resent escrit vo l p ro var la conciliació de l contras t, tot descobrint el gra u d 'intimitat de la dedi catòri a i
e l se u lliga m amb l'epígraf. Una es tratègia su btil, la de Mercè Rodo re da . Re fin ad íss ím a . Pe rquè l'afirmació del s dos e nu nciats equival a la
defi nició q ue l'auto ra de La plaça del Diamant (962), e ns dó na en el
p ròleg amb mo tiu de la vint-i-s ise na e dició (982). Pe r bé q ue d ues
vegades l'e script o ra afirma que la no vel -la és un a no vel -la d 'amo r>,
une s pàg ines abans ha declarat am b franquesa : "Vo ld ria que tot s e ls
q ue llegissin la mev a no vel -la pa rticipessin de la meva e moció". I enca ra un altra vegada", passa nt revista a le s històrie s d 'am or més famoses de la literatur a , insisteix : "He fet aquesta d ig ressió per tal de poder
afirmar q ue La p la ça del Dia ma nt és un a novel-la d'a mor. Co mmoved o ra . Profunda i neta, se nse un g ra de se ntimentalisme".
Cal an ticipa r q ue e ls dos e lements que pr ecede ixen La p laça del
Diama nt? són una demostra ció --encara q ue en clau xifrada- de la
seva rela ció íntima amb el destinatar i de hi dedicatò ria, amb el q ua l va
mantenir (malgrat les crisis) un a rel ació amo ro sa més de trenta anys .
1. En to rn ar a llegi r La p la ça i e l prò leg es menta t, e n el qual he
re ssegu it e nc ara els fragments o n l'escriptora explica la fo nt de la gènesi de la novellaf he no tat am b es pecial ate nc ió e ls a penes deu
mot s que pr e cede ixe n el pr ime r ca píto l: la dedicatò ria i l'ep íg raf.
M'h a vingut a la memòri a , a mé s, com aquesta obra - ja mít ica
di ns el re pertori ro dore rià- e n la pr im e ra ve rsió presentada sense
èx it al pr emi Sant Jord i ( 960) ha via nascut amb el p seudònim de la
protagonista: Colometa . Títol e pònim q ue se mblava donar continu ïtat
a la no vel-la anterior: A loma 0 938 i 1969)9. j a se sap com el títol ,
que és un a part de l ba gatge ex tratex tua l, co ns titueix l'el e me nt visual
més impo rt a nt per atre ure al le cto r. És la target a de p resentac ió , i l'auto r la vo ld ria co m u na co ncentració e ncertada , sintagmàtica fun d acional, de l q ue és , o del q ue significa , la seva obra. El títo l vo ldria , amb iciosa idea - ésser la imatge condensada de tot el text. I possi-
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blement al·ludir el mom ent estel·lar de la matèria narrativa. TO em deturaré en altres consideracions teòriqu es so bre les múltiples significacions del "vistós artefacte" fon amental per a l'an àlisi del paratext. Com
he sugge rit abans, ex isteixen fo rça estudis prestigiosos als qu als pod em
recórrer 10. D'altra banda, tot i qu e no analitzaré la incidèn cia del canvi
de Colometa 11 per La plaça12, nom és voldria fer co nstar co m el fet de
focalitzar a través de l'enunciat un espai real, concret, el barri (Gràc ia)
d 'una ciutat (Barcelona), obria noves perspectives me tonímiques a
l'auto ra: imm o rtalitzar el lloc d'u n record au tob iogràfic de l'adolescència, i on, a més, l'acció de la història inicia i acaba en aq uell indret13.
És precisame nt en relació amb aques t nucli meto nímic, i a distàn cia d'una nova lectura, q ue em se mblen molt significatius els e lements pararextual s es mentats i esdevene n motiu del present treb all.
Convé destacar qu e els co nsidero fon amentals, co m ja he indicat,
per a la interpretació d'algunes fon ts de la no vel·la. Enca ra qu e pu guin se mb lar dos detalls gairebé externs, del cos narratiu , és necessari
analitzar-los amb més precisió. Focalitzar el ve ntall de referents metan arratius als q ua ls el pa ratext remet, i sobretot no aïllar-lo com un
fet perifèric. Insisteixo , no es tracta d' un s compone nts estranys a l'obra , i co nsiderar-los co m a tals seria una exageració que també ens
co nfirma Ge ne tte!" , En definitiva, constitueixen un a part integran t del
text i, se ns dubte, hi estan relacionats es tretament.
D'altra ban da, voldria remarcar co m aqu ests dos enunciats han
estat absolutame nt negligits, com també ho han estat, e n ge ne ral, totes les citacions o ded icatòries qu e Mercè Rodoreda ha prop osat en el
co njunt de la seva ob ra t>, limitant possibilitats interpretatives.
Aban s d'endinsar-me e n l'an àlisi dels dos elem ents q ue só n el tema d'a questes notes, caldria fer un exc ursus en relació amb la recerca
de l'ús que Mercè Rodo reda ha co ncedit al paratext. Però l'espai d 'aq uest article no ho pe rmet.
Tanmateix, resseguint els se us primers tempteigs , és a dir, les q uatre novel·les que desp rés va re pudíarlv, és fa patent que sabia prou
bé com servi r-se de les fu ncions retòriques que vertebren un escrit. I
així ho demostra, tant si es tracta d'una endreça, d'u n pròleg, o d 'incorporar alguna cita d 'au tor ; i convertir-la, si era necessari, en epígr af.
Poques só n les dedicatòries q ue es trob en en les obres de Mercè
Rodored a. I no sembla q ue mai hagi no utilitzat aq uesta fun ció per
agra ir res a ningú, tret que no fossin mo tivacio ns pe rsonals o d 'afccte 17. I el més singular és que dins d'aq uesta aus teritat dedicatòria va
tenir la pe rspicaç elegància de fer-ne un pa rell, en forma indirecta . És
a dir, va servir-se del no m d'u na perso na afí, en comptes del de la veritab le, a la q ual anava dirigida l'endreça 18, me ntre el co nte La fi ll/a,
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ofert a Josep Carne r, se mbla iniciar l'homenatge co nstant i subtil, qu e
l'escript or a atorga al llarg de tota la seva prod ucció al prínce p de les
lletres catalanes,
Quant als e pígrafs, que s'a pliq ue n a partir de la segona prova
narrativa 19, i co ntinue n en la tercera 20, so len ésser del s autors clàssics.
Tanmateix, ja en aquesta novel·la, i so br etot en la qua rta, q ue es prese nta co m la ridiculització del gè ne re policíac, i que amb l'anterior, inauguren la ve na paròdica din s la producció rodored iana, cal tenir en
co mpte que l'ús del paratext ha d'ésser llegit e n forma anti fràstica.
o mbroses cites d'aut ors i d'obres literàries, pictòr iques , cinematogràfiqu es, etc. es troben d isp erses e n aq uestes novel·les, però a pa rtir d'Aloma es pot notar un retorn a l'ordre , e n el qu al, les citacions
torn en a encapçalar cada cap íto l din s el més estricte estil ste nd ha lià- J.
Sobre els elements paratextuals qu e apareixeran en les obres succes sives de l'escript ora podem nom és anticipar qu e es de ve ne n reflex
i paradigma del diàleg q ue s'instaura entre els se us esc rits i les lectures preferides d'aut ors i o bres qu e alime nten un substrat profund i
se mpre més ampli.
A desgrat de se mblar insistents, no podem no lamen tar un a vegada més que la pèrdua de la biblioteca de Mercè Rodoreda no fa cilita
les recerques so bre aq uesta tem àtica. Amb tot , cal dir que entre els
preuats pap ers personals, a la fundació q ue pOJ1a el se u nom, hi ha una llista for ça nodrida de cites d'aut ors.
2. Passem ara a veure més detingudament les du es notes marginals qu e precedeixen La Pla ça . Una preposició i dos inicials: "A .J. P. ".
La hip òtesi, més qu e justificabl e-e, és qu e aquestes sigles representen
el nom de Joan Prat [i Esteve], (Sabade ll 1904-Vien a 1971), més co ne gut co m Armand O biols, pseudònim amb el q ua l era ide ntificat d ins
l'ambient cultura l i polític ca talà, co m a poeta , assagista, periodista , i
membre destaca t del Gru p de Saba de ll->, i amb q ui Mercè Rodo red a,
a parti r de l'exili a Fran ça (1939), va mant eni r una llarga relació d'amor.
No deixa de so rprend re co m l'escript or a va servir-se del nom ve ritable, tot i que en una formulació mínima , herrn èrica-", i no de l'apel ·latiu literari o nom de batalla . El ges t se mbla den otar la voluntat de
dedicar el llibre a l'home "real" ano me nat- lo amb les inicials, la del
seu patron ímic i la del prim er cogno m. Una o pe ració inversa a la que
normalm ent ens hauríem es pe rat. O sigui, ded icada a Armand Obiols,
l'home de lletres q ue tothom co ne ixia. ¿La d edicat òri a al nom rea l
am aga (o declara ) una intenció? El ges t campana passar de l'art ifici al
nucli dc la realitat personal, a l'home de ve ritat.
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L'epígraf, e n ca nv i, que segueix a les s igles nominals esmentad es
està cons titu ït per una breu frase di alogada i as severativa, transcrita e n
cu rsiva i e n llengua o rigin al: My dem; these things are life è>, i pertany
al quinzè vers del so net XXV de Modern Love. Seqüència de cinquanta sonets e n forma d e novel-la, publicat el 1862 , per Georges Me redith 0828- 1909).
Transcri c e l sonet i una versió literal , e n català 26, per a comod itat
del lector:
You /ike not that Frencb n ooel? Tell me why
You tb inh it quite u n natural. Let us see.
Tbe ac tors a re, it seems, the usual tbree.
Husband.and unfe.and looer. Sbe -but f ie!
In Englang ue'll not hear of it. Ed mo nd,
Tbe looer.ber deoout cbagrin doth sba re;
Blanc-mange and abs in tbe a re his penitent f a re,
Till his pale aspect makes her oter-fond:
So, to precludefresb sin, he tries rosbif.
Meantime the busband is no more a bused:
Auguste forg iies her ere the tear is used.
Tben bangetb all on one trem endous IF:
lf she w ill choose betu ieen them. Sbe does choose;
A nd ta kes her busband, /ike a p roper unfe.
Unna tu ral?My dem; these tbings are life
And life, some tbink, is worthy of the Muse

No et plau aq uesta na vei'la francesa? Dóna-me'n la raó.
Et semb la força irrea l? Anem a pams.
Els protagonistes, segons sembla só n els tres habituals:
el marit, i la muller, i l'amant. Ella ...Uf!
A Anglaterra no en volem saber res. Edmo nd,
l'amant , comparteix, be n cert, el desfici d'ella;
Arròs amb llet i abse nta són el peatge penitent d'ell,
fins qu e la seva pal ·lídesa, en ella, més amor provoca;
D'aqu esta manera, preludi de ren ovellat pecat, ell escomet rosbif.
Mentre , ja no s'ofèn més al marit.
Auguste la perd ona, abans de recó rrer a la llàgrima.
Aleshores, tot penja d'un espectacular Si:
Si ella n'escollirà un d'ells. Ella tria.
I es queda amb el marit: una muller com cal.
Irreal? Estimada, així és la vida.
I la vida, creue n alguns, bé val la Musa.
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El marit ironit za so bre llur situació d e parella e n crisi. Pregunta a
la muller q uè pensa de la novel ·la fran cesa aca bada de llegir. Sembla
qu e no li ha agradat. Potser perquè és la història d 'un ad ulte ri, e n la
qual la muller deixa l'amant per tornar de! marit. La tram a és esca ndalosa per a la mentalitat benpen sant an glesa, diuen iròni cam ent els ver sos 4-5. Gairebé se mbla la paròdi a d 'un ad ulteri, mentre qu e e! d'ells
és ben real. Amb la muller mortificad a, l'am ant que fa penit èn cia, fent
règim , etc. Però a la muller, aq ues ta novel -la li se mb la irreal , perqu è no
lliga amb la seva situació. El marit clou la conve rsa amb una doble ironia. No és irreal, la novel-la , perquè reflecte ix la vida . Però no la d 'ells,
ce rtame nt 27.
El tret dominat de tot el llibre , i veritab le se nya l de la se va modernitat , e! co nstitue ix l'amargor de! fracàs se ntime ntal, marcat per les inquietud s d 'ambdós protagonistes. Tots els son ets, qu e só n el d iàleg de
la parella infeliç, i e ls monòlegs del marit qu e tran scorren, so vint e n la
cambra matrim onial, re flecte ixen la històri a i al-ludeixe n e! passat o e!
futur , a través de! procediment ana lèp tic (se mb lant al j7asb-lJack cinematogràfic), qu e aug me nta amb aq uest recurs, el "suspc nce". Dins la
variació "narrativa de ls ve rsos, es troba una gran qu antitat de registres:
de! líric al pat ètic, al melodramàtic, pa ssant pel irònic i el filosòfic. Una
barreja de llenguatge, discontinu i mutabl e , tot i qu e , poètic i prosàstic.
3. Passem ara a descriure breument el rerefons i els motius de
Modern Looc. Sembla indispensabl e tenir ben presents els fet s a utob iogràfics que só n darrere l'argument. A la se va rea l situac ió personal,
Meredith afegeix una modificació . El marit e ng a nya t de la història
narrad a es troba també un ama nt -la "Lad y dels ca be lls d 'o r"- i, a
més, fa morir com a suïcida la muller.
La tràgica rela ció del s fe ts és aquest a : una rela ció am orosa va néixer e ntre el jove poeta Mcredith i la viuda Mary Ellen Nico lls, filla de
l'escriptor Thomas Love Peacok 0785-1869), a través d 'un diàle g poètic que es publicà e n un a or igina l re vista manuscrita C'The Mon thly
Observer", 1848). Mary Ellen, don a culta i refinada , d 'un a bellesa 2H suau , sembla qu e "va co nd uir la p ròpia vida amb el repte típic de les heroïn es e mancipa des de la narrativa vicrori ana'< " .
Existia un a fort a atracc ió e ntre George i Mary, tots dos se nsib les a
els nou s cor re nts es tètics e uropeus i, també ella es proclamava ciutadana de la República fran cesa . Llur relació culminà amb el mat rimo ni
(849). De la uni ó nasqué Arthur. Mary tenia del matrimoni precedent,
Ed ith. No obstant l'e ntesa, entre tots dos sorgiren desavinences degudes so bre tot a motius eco nòmics (Mcred ith, prete nia viu re tan so ls de
la seva obra lite ràri a ), i després d 'una se paració de fe l. Mary , fugí amb
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el pintor prer afa elita , Henry Wallis, ami c del matrimoni, a Capri i a
Fran ça. De la relació va néixer un fill. Pocs anys després Wallis aban donà Mary i e lla retornà greument malalta a Anglaterra, o n morí, se nse tornar a ve ure mai més ni Arthur ni el marit, que havia rebutjat d 'anar a trobar-la. D'aquesta successió de fets , va so rgir M odern Looe, un
te xt e minen tment a uto biogràfic, publicat pocs mesos després de la
mort de la mulle r, e n el qual l'escript or ce rca de co mp rend re els angles
obsc urs del fracàs del se u matrimoni, i, se ns dubte , ga irebé co njur ar,
un co m plex de culpa bilitat per hav e r-se negat a visitar-la aba ns de morir. És sing u lar, a més, haver triat la poesia, i no la prosa, e n un recorregut del se u passat , tot i qu e de man er a al -lusiva , no realista
Semb la que el vo lum de so nets, del qu al la nostra esc ripto ra va extre ure el ve rs que ha esdevi ng ut fam ós, no va ésser e ntès pel públic
d 'aleshores, tot i q ue va tenir elogis d 'am ics artistes i escr íprorsê", En
efecte, Modern Loue no va ésser co mp rès en el se u moment, per contra, ironia de la so rt, la major part van creure qu e es tractava d 'un breviari d 'amor d ins l'estètica victoriana. Per tant , els so ne ts no vel -lats o la
novel -la de so ne ts, en se tze versos- l , veritable fita metan arrativ a, i cas
únic e n la literatura ang lesa , só n un punt culmina nt dins la producció
de Meredith, o n co nflue ixen el poeta i el narrad or qu e bategaven d ins
l'home-artista, per trobar e n l'espai esc rit, un momentani i difícil acord.
I , a més, en un auto r qu e va dedi car e n tota la seva obra tant d 'espai a
les relacions home/ don a, la història del fracàs d 'un matrimoni, co m era
la tram a de Modern Loie, representava una denúncia agosarada i se nse
precedents.
Pe rò , co m e ra rea lme nt George Mered ith?
Per la seva biografia sa bem que va seguir molt jovenet es tudis a
Ne uw ied-am Rhein, prop de Coblenza . La formació cultural alema nya
i, més tard , la descobert a i l'admiració per la societat i civilitzac ió fran ceses, el co nvertiran, tot i contem porani de la ideologia victo riana , en
un escrip to r amb un a producció representativa d 'una de les més fran ques denúncies a les normes burgeses del se u país 32.
Ha estat sempre un autor co ntrovert it, tot i que ha recollit l'int er ès
i els judicis de ve us not abl es. Em pa renta t pel se u primer matrimoni
amb el món íntellectual, amic d 'escriptors, tan an glesos com es trange rs, d ive rses per sonalitats va n oc upa r-se de la seva p roducció . Des
de Freud , a Virginia Woo lf, etc. De Mere dith pot afirma r-se q ue un toc
de mo dern itat i d 'innovació travessa els se us escrits: una quinzena de
novel -les, d iver sos reculls de poesia i algu n assa ig. Fruit d 'una intel ·ligè ncia més mo derna - respecte als po etes victorians-, e n la qual les
teories d arwinian es so bre l'evolu ció es resolen e n un se ntiment pan teista dels miste ris i de la vitalitat de la naturalesa i amb una aguda
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curiositat psico lòg ica per les relacio ns i problemes human s. Aques ts
facto rs el colloquen d ins la història de la literatura ang lesa co m un
dels grans clàssics mod emsê>, sobretot per la vena d 'exce ntricitat q ue
matisa la co ntaminac ió de gèn eres literaris e n els qu als es mou la seva
obra.
Dins aquesta imp ossibilitat de classificació Modern Lot.e s'adscriu
molt bé, i ens ho sugge reix el subtítol: nove l-la e n cinq uanta so nets ,
qu e ens fa ente nd re co m l'escriptor co ns iderava restring it i asfixiant
l'ordre trad icional de categories e n la literatura-".
4. A partir d 'aquest punt s'imposa la necessitat de posa r al descobert Ics afinitats e ntre les du es ob res . I és precisament en aq ues ta ver-

satilitat de les poèt iqu es o n trobem ja una co nfluènc ia e ntre Modern
Looc i La p la ça. Tant un a co m l'altra s'allu nye n d 'u na classificació estricta, i es mouen lliureme nt vers un a ex p ress ió pròpia i ind ependent .
El text ang lès representa un a actitud rad ica l, inn ovad ora . Enca ra no
havien es tat formu lades, per la crítica co n rc m p o ràn ínê>, les dificult ats
qu e suposa establir fins a quin punt els gène res i les tècn iqu es literàries no suporten d 'ésser oposats per força . La Plaça , per altra banda ,
tot i co rres po ndre al co d i na rratiu cie no vel -la, ens ad on em de seg uida de la seva essènc ia or al, q ue actua a tra vés del monòleg de j atalia/ Col orne ra , so bretot subratllada pel caràcter d irecte cie la narració .
Però també trob em e n les seves pàgines un lirisme modulat, qu e la
co nve rte ixen en una narració poètica. Sob re aq ues t aspecte , l'escriptora ha clonat un a definici ó sorpren ent, que , tanmateix , ajuda a e ntend re co m vo l defu gir qualsevol e ncasellame nt co nstrictiu: "La plaça del
Diamant és un a no vel -la que va molt més enllà del q ue s'acostuma a
qualifi car de no vel-la . Aparentment la q ue ho se mbla més; en realitat
la qu e ho és men ys"36.
Si seguim el reco rregu t de paral -leli sme s en tre les du es o bres,
en cara qu e sigui un indici de tipu s ex te rn, no po dem no adon ar-nos
de les dad es de publicació de l'una i l'altra: 1862 i 1962. Cent anys justos Ics se pa ren, però el tema capital, qu e de ma ne ra o bsessiva tracten ,
és a dir, el de les relacio ns hom e/dona , el matrimoni i Ics seves conse qü ències, amb la subord inac ió injusta de la don a resp ecte a l'hom e , les
relacion a dins un a afinitat inco ntestable. Ce nt anys , dèiem, que, de fet ,
no han suposa t grans canvis d ins la situació ps icològ ica se ntime ntal en
la parella . Les du es creacions só n un a demostració en aquest sen tit,
sense , però , el rigor d 'una acusac ió o d 'una denúnc ia. 10 hi acusats ni
culpables. Un fet còs mic constatat, més enllà d~ cap afirma ció.
El qu e assoleixen tots dos autors és mostrar la inevitable desintegra ció de la co nce pc ió romànt ica de l'am or, le ma secret de les d ues
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obres. I to ts dos, entre tragèdia i co mè dia, algunes vegades paròdia , i
amb estilització poètica, co nfirmen q ue per recu pe rar la pròpia identitat cal renunciar al se ntime ntalisme , qu e és un vici psicològic inútil i
autode struc tiu . Fill de l'egoism e. O, formulat més brutalment, se ntimentalism e = perversió de la se ns ibilitat.
En aq ues ta vivisecció del se ntime ntalisme , Mered ith, so bretot en
les no vel·les posterio rs co m Tbe Eg ois: (879), passa revista a tota la
humani tat. No són reaccions circumsc rites a pocs mortals, sinó un a característica de tots els homes i les dones , amb la qu al cosa es dem ostra
qu e l'essència de la psiqu e és dèbil en aq ues t punt, a causa de l'egoisme. Precursor de Freud , el qu al el va reconèixer com e! més gran nove l-lista anglès, Meredith ind ividu alitza perfectam ent el mecanisme de
repressió-sublimació qu e s'ano me na justam ent senrirnentalísme ê".
No ca l qu e recordi al lector co m Mercè Rodoreda ha utilitzat aq ues ta qu alificació , al cos tat de l'afirmació so bre la categoria dominant
q ue class ifica La plaça co m a novel ·la d 'amo r, qu an he tran scrit les
frases del pròleg de la vint-i-sisena edició.
•
Hi ha encara altres ele me nts qu e podrien co nfirma r paral·lelism es.
Per exemple, to ts dos van esc riure llurs obres empesos per un a passió
ex trema. Meredith ho explica en un a carta38;estava esc rivint un a novel·la (Sa n d ra Belloni) , però la mort so btada de la muller el va arros segar a la co mposició de Modern Loue ( alguns so nets havien es tat escrits aba ns) . També havia dubtat entre d iversos títols: A Loue-Matcb, o
Tragèdi a de l'Amor Modern. No crec qu e Meredith pen sés en el joc
que su po sava utilitzar una paraul a tan uni versal co m Loue per a la designac ió de! llibre , qu e era , a més, un del s cogno ms del pare de la se va muller.
Voldria recordar de passada el punt so bre la incertesa pel s títols
en Mercè Rodoreda. Aquest tem a en el cas de La plaça ja ha estat tractat abans Ccfr. notes 11 i 12).
També la nostra esc riptora parla d'restat febril " qu an esc rivia La
p laça , mentre pensava en Mirall tren cat, q ue alesho res enca ra no es
deia Mi ra ll tren ca t. L'aut or a ho descriu en un a síntes i trepidant , en el
pròleg d'aquesta no vellaê".
Cald ria afegir a la llista, l'aspecte de la ironia en els dos autors, certam ent no ge ns men yspreable , per co ntra, és un dels elem ents més
es timulants, i per si so l mere ixeria un es tudi. El toc iròni c de Meredith , qu e esdevind rà teoria literària en les reflexions ex posades dins
l'assaig: On the Idea o/ Comedy and o/ the Uses o/ the Com ic Sp iri t ("Sobre l'idea de la co mè d ia i so bre l'ús de l'esp erit cò mic", 1877) s'anticipa en alguns moments a de Modern Loue i se rà aplicat per l'autor sobretot en les obres següents, Tbe Tragic Comed ia ns (880) i Tbe Egoist
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(1879) . En se u assa ig, Mered irh reco neix a Mo lière co m un g ran mes tre (ting ue m present l'c ntusiàtica admiració per la literatura francesa ,
un tret q ue co m parteix tam bé amb Mer c è Rodor eda), mentre qu e la
nove ll ista ca talana afirma un a predil ecció tan determinad a pel Voltaire
del Ca ndicle, Aqu est fet és de suposar, e n principi, per raó d 'aqu ella
ve rsatilitat dels gè ne res q ue suggereix l'o b ra, Però no és e n aq uest aspecte q ue al-lud eix la afirma ció cic Mercè Rodor eda, qu e d 'altra pa rt,
assoleix un relle u ca p ital, en q uan a suggestions .
Mesurem-ne la el valor , En ano me nar les diverses se d uccions literàries q ue poden trobar-se e n el substrat de la novel -la, decla ra: "q ue
l'han marcat": la Biblia, Dante , Home r. Bernat Metge i j o yce , pe rò admet a més, una font anterior. e n e l Ca nciide. q ue a la veg ada és la font
de La p la ça , segons l'au to ra,jO,
Per donar fi a l re cor regu t dels para l-lelísm es, i, co nc retame nt per
descriu re els trets de la l'o n una editoria l q ue va acompa nyar les du es
o bres, ca l recor dar qu e ca p d'elles e n el moment de la publica ció va
se r ben rebuda en els ce rcles intel -Icctuals, p ro per als auto rs. Pel q ue
fa a Moder n Lote. ja hem fet referència a la inco mprensió amb q uè va
se r acollida , d es del títo l al co nting ut. Tam poc La plaça , no tingu é una
gran aco llida, més aviat fou rebuda amb un ce rt escepticisme" l , lle vat
d 'u nes ressenyes escadusseres a diaris d e Mallorca dels escrip to rs
Llor enç Villalonga i Jose p Maria L1 o mp:1I1, un art icle a Barcelona de
j oan Tri ad ú, i també alguna nota b reu , de p remsa co marca l'l- . Tot plega t un co n junt molt reduït, fins qu e no va arribar pe r a Mercè Rodoreda l'e ntusiasm e del públ ic i la pluj a de traduccions, més la ve rsió cinematogr àfíca. I a pen es un parell d 'a nys aba ns de morir, se li concedeix el més alt guardó: e l Premi d 'Honor cie les Lletres Catalanes; úni ca do na a have r-lo posseït
5. Po tser no és necessària cap ex p licació per justificar la ded icaròria de La p laç a a Joan Prat. D'antuvi, pot sembla r e l clàssic regr aciament amistós, Les ca ltes, ja citades. e ntre els dos escriptors, en ca nvi ,
tot i qu e demostren. co m ve ure m. fins a q u in p un t la seva contribuc ió
a La plaça , és rellev ant , só n al mat eix te mps la prova d 'una rela ció
profu nda i d 'u na com p licitat anti ga . Més enllà dels co nve nc io nalismes , e ra , pe r tan t, incond iciona l, per Me rcè Rodo reda, poder co mp tar
amb un lector amate nt. darrere del qu al ba tegaven diverses perso nalitats: un poeta , un crític lite rar i, un periodista , un animador cu ltura l.
un ed ito r. un polític, q ue du rant la revoluci ó del 1936. a l costat de les
forces republicanes, "pa rt icip à en e l Serve i de Biblioteq ues al Fron t i
e n les tasqu es de l'Agru pació d 'Escriptors Catalans, Més tard , e ntrava
al secretaria t de la Conse lleria d 'Economia'tl >. I a causa dc d ues g ue r-
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res i l'exili havia renunciat , amb els an ys, a qu alsevol possib ilitat de
retorn a Catalunya. L'ete rn ex iliat; va tran scórrer l'existència renovant
molt sovint els permisos, sinó de refugiat , alme nys de res ide nt tra nsitori , presentant-sc a les co missaries periòdicament per a la renov ació
del s papers. Dedicat a un treball menor de la literatu ra: va fer traduccions (conferè nc ies científiq ues i polítiques, di ns les Nacions Unides).
I, amb el temps, la distàn cia es va fer se m pre més gran. Fins i tot de
Paris i Gineb ra, q ue havien es tat llocs o n tenia almenys un a cam bra
pròpia , i la co mpany ia d 'una dona q ue no va de ixar d 'estim a r-lo ma i.
A Viena, es va ve ure reduït (perquè co m ptava en un retorn a Gine bra) a viure a disp esa . Era una ciutat que no li ag rada va , des el clima
terriblement rigorós a l'hi vern, fins a l'ins uportable "foc n" (un ve nt
malsà, cà lid i se mblant al nostre xa loc, qu e l'estabornia). o obs tant
havia trobat la dolça com pany ia d 'una noi a jove , el fat vo lgué que la
seva existè nc ia aca bés aba ns dels se ta nta anys , tan llun y i tan a prop
de Cata lu nya . Sense altres contac tes ca ta lans q ue els e ncontres se m pre més rars-, les cartes i els llibres de Mer cè Rodoreda , la presè ncia de la qual , tot i el distanciam ent gradual , no va fallar mai , fins
al fina l. Era e n ella on te nia e ncara el darre r balua rd de la Pàtria p er duda . El que ve rita ble ment els uni a (ma lgra t les crisis, inevitab les ,
amb els an ys en una parella) e ra justament la passió per la literatura. I
aq uest és el motiu principal pel qual Mer cè Rodoreda li dedicà la
primera novel ·1a escrita e n el exili. Era la novel ·la de tots dos. Escrita
pera un úni c lector: ell. Amb tot el bagatge ac u mulat, a ca usa d 'una
guerra, de du es gue rres ... qu e van ca nviar el destí de milers de persones. I també el de Joan Prat i Esteve, o millor dit , Armand Obiols i
el de Mercè Rodoreda. Dos e na morats de la liter atura. La seva passió ,
qu eda reflectida, per ò també imm ortalitzada, e n aq ue lles simples inicials i la pr imera lletra de l'alfab et co nvertida e n una preposició , símbol de generositat. Mercè Rodoreda i Arma nd Obiols. Dos a ma nts excelsos, units en llurs noms.
Les reflexions que m'h an port at a assegura r que la dedicatò ria de
La p laça conté u na història dolo rosa d 'am o r absolut, só n molt més
p rofundament mot ivades que- no pas es pugui creu re. I a més, poden
ésser recolzades per algunes co nfidències que Mercè Rodoreda va fer
a Jose p Maria Caste llet, e n un a visita d 'aquest a Gine bra, després de
la mort d 'Armand Obiols. Castellet, com a edi tor i am ic, entre altres
coses, va preguntar a l'escriptora si te nia alguna obra e n "cha ntie r' a
la qua l -ella va respondre negativam e nt. A més, va afeg ir: "Totho m
sa p q ue jo he viscut mo lts anys se nse públic. Mai no he escrit p e r al
públic. Jo escrivia només pe r a l'O b io ls, i ara ja no hi és "44.
Mercè Rodoreda justificava el se u desànim a co ntinua r escrivint
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perquè "Tanmate ix, amb mi vivia un esc rip tor català que lleg ia el q ue
jo escrivia, qu e m'h o comentava llargam ent i qu e e m feia totes les
o bs e rvac ions qu e pot fer un lector inte l'ligent"4'i, El temor de Mercè
Rodoreda a no te nir un le cto r-co rrecto r, per sort , va ésse r supera t, i
no so ls va publ icar les no vel -les q ue to ts cone ixem, després de la
malt d 'Armand O b iols (M ira ll trencat , e ra ja e n "cha ntic r"), sinó qu e
va escriure un dels se us millors co ntes d el qu asi ce nte na r de la se va
producció , Semhlaua de seda ( 1974), Un conte qu e Armand Ohiols no
va poder ni llegir ni co rreg ir, però co nvé d estacar qu e és un text e n el
qu al, co m també a La plaça , la presència d 'O b iols hi és molt intensa
Voldria ara fer co nè ixer unes declaracions d'Armand Obiols qu e
p rov enen de les ca rtes qu e dirigia a la seva es tima da : Mercè Rodor ecfa , I tene n co m a tema principal la lectura i e ls suggerime nts d 'esm enes de La plaça , després de la denegació del Premi Sant Jordi, Nomé s
cita ré dos exe mp les abans de fina litzar ; e n podria trobar d 'altres, pe rò
la repet ició trauria eficàc ia al come ntari, Amb tot , demostren fins a
quin punt Armand O b iols no sols li havia es tat "regalad a" la no vel-la ,
co m es form ula e n l'e nd reça, sinó qu e demostra co m forma p art integ rant del text.
Ve gem-ho . Resseguim-ho . Quan O b io ls, sug gere ix a l'escriptor a
les co rreccions de de talls co nc rets (so breto t e n el punt e n qu è es refereix a l'estratègia de la gu e rra civil i conc re tame nt so bre les posicions
del Front d 'Aragó) descobrim una font auto biogràfica d 'Obiols interessantíssima i, si no m'equivoco , desconeguda fins ara 46, qu e l'es criptora introdueix a la novel-la. Obio ls ind ica : "En Cintet no pot anar a València a port ar l'o r. L'or el dui en a la Ge ne ralitat; pot an ar com va ig
. ana r jo a Cartagena a bu scar bitllets de banc, a la suc ursal del Banc
d 'Espanya a Cartage na, que és on van ínstal-lar la maq uin ària per ferne de nous i els bitllets e re n per la suc ursa l del Ban c d 'Espanya a Barcelona, Treu el fina l qu e no te se ntit i qu e "po tse r hi tornaria amb l'avione ta"47,
El segon exemp le qu e ajuda molt mé s a su stentar la tesi que m 'ha port at a reafirmar la profunda e ntesa a morosa del s do s escriptors
só n un es parau les molt se nzilles d 'Armand O b iols, qu e mostren la
força d 'estimació q ue se ntia per Me rcè Rodoreda . En fan , a més, la
p rova d 'un ideal tota litzant del gran a mor, e n el qual la fusió d 'un amant amb l'altre e ls co nverteix e n un de sol, i no dubta a afirm ar : "De
les teves coses es tic tant co nte nt co m si fossin meves"48,
6, Hem arribat a l'esp ai o n ca l resumir e ls motius qu e e ns han portat a la recerca de les afinitats e ntre Modern Looe i La p la ça. En prim er
llo c, no sabe m q uan l'escript ora va decidir d 'encapçalar la no vel -la
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amb una cita poètica de Mered ith. De la primera ve rsió, Colometa, presentada al premi San Jordi 1960, no m'ha estat possible de co mprovar
si duia ja o no l'epígraf de l'edi ció definitiva del 196249.
Con vé destacar, qu e Mercè Rod oreda havia utilitzat una frase de
Meredith, ante posada en el capítol vu itè d'Aloma , qu e proven ia de l'única obra qu e existeix traduïda al català50. La malaguan yad a desmembració de la biblioteca rodoredi an a no ens permet de sabe r quins títols
de Meredith es trobaven en els prestatges de la casa de Rom an yà o en
el pis de Barcelona . Tanmateix , el fet de tornar a un autor qu e havia
llegit ens els anys de la República, qu an hi havia en curs un proje cte
de redreça me nt de Catalunya , dem ostra un a fide litat als orígens de la
seva esc riptura.
Sembla raonable creure -a més, ella també ho ha co nfirmat en
entrevistes- qu e durant l'exili, Mercè Rod ored a va perfeccion ar la seva form ació literària amb moltes lectures. La presèn cia en la seva vida
d'Armand Obi ols hi va se ns dubte co ntribuir. D'altra banda, la majoria
de cartes del llur es me ntat e pistolari fan referència a temes literaris.
Però , si tornem a Meredith p od em afegir q ue no so ls era un esc riptor
preferit de la nostra autora, sinó també d'Armand Obiols, des de molts
anys aba ns de la gue rra civil51 .
Convé destacar que l'al-Iusi ó a un obra en un a altra llen gu a i d istant cro nològicame nt per cultura a La Plaça, més enllà d'una recuperació erud ita, ofereix un a so btada actua litat a un model, i, més qu e assimilar-ne la força representativa, suggereix, al cos tat de l'obra, un extraordinari efecte de persp ectiva. A més , obre un ve ntall amplíssim de
co nno tacio ns i de diàleg entre els dos textos, i els enrique ix mútuament. En tot cas , el fet qu e Mercè Rod ored a fes servir un a frase q ue
es presenta tan se nz illa, qu an es descobreix la font d 'on proven ia, posa en relaci ó la seva novel ·la amb tot un món llunyà i de gran co mplexitat cultural, co m és ara la soc ietat victoriana de la fi del seg le dinou . I, per co ntra, la citació o .l'ep ígraf qu e enca pçala La plaça, se mpre ha es tat co me ntat com un dels trets parad igmàtics qu e caracteritzen la tram a i els fets de la novel·la. En efec te, les breu s i se nzilles
paraules qu e delimit en el llindar de la narració semblen co nfirmar la
intenci onalitat qu e ostenten els mots poètics de Meredith . Sense tenir
en compte però , qu e co mprenien també un a men a d'iron ia, matisada
de desencant. Recordem, e n aq uest se ntit encara , un es paraules de
l'aut ora , qu e co nfirmava : " o he escrit mai res de tan alambinat co m
La pla ça del Diamant. Res de men ys real, de més rebuscat"52. Tot
amb tot, la citació aïllada de la seva co ntextualització pot ésser llegida
amb un a inten ció diferent de la qu e l'aut or l'havia crea t per al se u poema, fins i tot co rre e l risc de perdre el se u valor inicial d ins la dispo-
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sició en la q ua l va se r co l·loca da , i pot atè nyer a un a nova lectur a i interpret ació . Però també ca l reconèix e r que, se parada del se u text , adq uireix una nova vitalitat q ue fa semblar plasmada en relleu . I esdevé
un le ma. na frase q ue es gra va per sempre més en la memòria .
Cal recon èixer que gairebé tota no ve l-la és una màquina , un artefacte amb mecan ism es més o men ys co mp licats que es poden desmu ntar. Pe rò des muntar La plaça , no sem bla possible. No lli ha cap màq uina . El llibre viu d 'un pode r hipnòtic, e nca ntador, que neix d 'una
gran capacitat de sed uir el lecto r que, atret per la històr ia na rrada , s'abandona a la lectura de! tex t, com si la vida qu e s'explica fos la se va.
La seducció qu e surt de l'autor sembla contaminar també e! lector, gràcies al poder de l'exp ressió . Un es til fet de simplicitat, com un camí
se nse obstacles, en el fraseig, fet de temps, ritmes , pa uses, me sures.
cadències tots infal ·libles . Amb una lle ngua q ue se mbla "baixa, natu ral
vu lgar" (co m la proposava Dante e n el De Vulgari Eloque ntia). Per ò ,
e n reali tat, es tracta d 'un estil hip erliterari , tenaç i aferrissada ment co ntrolat i m'atreviria a afirmar suste ntat d 'un ininte rromput co ntrap unt
musi cal .
En co nclusió, voldria afegir qu e La plaça no te necessita t de come ntaris o recerques parti cu laritzades. I~s una obra (l'art , tan segura i
tan alta que s'aguanta tota so la --com ho fa la Victò ria de Samotràcia
des de segles. No li cal cap pu nt ni cap co ma. Prou que ho sé . Tanmateix, quan es penetra dins d 'u na creació humana i d 'alguna ma nera
es pretén resseguir e! viatge a l'infe rn qu e ta n li ha costat a l'a rt ista , és
inev itabl e voler descobrir i fixar-ne els indi cis, les petges del preu que
ha pagat per tornar a so rt ir del fons de l'abisme. I~s e n la simulació de
les ficcions de Ics humane s tragèdies que de scobrir o pod er reco nèixer una cessió de vida real, viscuda , d 'un autor que admi rem , e ns e!
fa sentir més alt dins la re p rese ntació del seu ésser.
I acab o , insistint com ho feia tossudament Mercè Rodoreda qu an
afirmava que La plaça e ra ulla no vel -la d 'am or.
Tres an ys abans de morir, a Madrid, la periodista Sol Alam eda , e n
una entrevista 53 co nced ida a contracor per part de l'escripto ra, quan
aquella li preguntava q uin paper havia jugat l'amor e n la se va vida ,
Me rc è Rodoreda assegurava encara: "El am or ha sido una cos a importanrísima. Ya esta". La periodista hi torna: "¿Lo mas importan te de todo"? "Sí", respon . I q uan Sol Alarneda continua: "¿Se ha e namorado muchas veces?, Mercè Rodoreda va resp ondre : "Muy pocas. Però un a vez
mu y profundam ente. El amor es una enfermedad . Es tarnbi én una
exaltación . Y ayuda a vivir. Yo he sido muy apasionada. Pe ro hablar de
amor a los se tenta a ños es un poco exagerada, ¿no?" . I tanmateix Mercè Rodoreda. q ue e n la present e ntrevis ta s'abandona e n ce rts mo -
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ments, degut a l'edat avançada, al to ciceronià del tractat sobre la vellesa (Cato Maior de senectude) no rebutja reconèixer el valor que dins
la seva vida va tenir el sentiment universal màxim.
Anna Maria Saludes i Amat
Università di Firenze

NOTE
1 Cf. A. COMPAGNON, La seconde main, ou le travail de la citation, Paris 1979; G.
GENETTE, Palimsestes i Seuils, Paris, 1982 i 1987. En italià: C. SEGRE, Intertestuale-interdiscorsivo. Appunti per una fenomenologia delle fonti, dins AA.VV., La parola ritrovata, Sellerio, Palermo, 1982, pp.15-28; B. MORTARA GARAVELLI, La parola d'altri, Sellerio, Palermo, 1985.
2 Per exemple, l'epígraf que encapçala Mirall trencat, atribuït a Saint-Réal, i que
prové del capítol XIII de Le Rouge et le Noir, sembla que és una pura invenció de
Stendhal. A més, apareix dins el text del capítol XIX de la II part, enunciat pel narrador, amb lleugeríssimes variants. Cf. M. AB ► IOUX, Intertitres et épigraphes chez Stendhal, "Poètique" 69, febrer, 1987, pp. 27 i ss. Una frase molt semblant es troba dins
Vie de Henry Brulard. Cf. STENDHAL, Oeuvres Intimes, a cura de H. Martineau, La Pléiade, Gallimard, Paris, 1956, p. 184. Cal notar però, que l'obra autobiogràfica stendhaliana (1835) és posterior a la publicació (1830) de Le Rouge et le Noir.
3 IEC (Institut d'Estudis Catalans), amb seu a Barcelona.
4 Després de la seva mort (1983), venuda la casa de Romanyà de la Selva, per la
familia, uns cinc-cents llibres, sobretot en francès i anglès —la major part en edicions
de butxaca— foren donats a l'Arxiu Històric de Girona. Cf. C. Arnau ens informa del
residu de la biblioteca de l'escriptora a Mercè Rodoreda, Ed. 62, Barcelona 1992, p. 133,
nota 122. I també P. VILA, La biblioteca anglesa de M. Rodoreda, El País (18.06.1992).
5 Transcric literalment les cites: "Vull afirmar, perquè algú ho ha negat, que La
plaça de Diamant és una novella d'amor." "Vull tornar-hi a insistir, perquè em dolgué
que algú ho negués: vull afirmar ben alt que La plaça de Diamant és per damunt de
tot una novella d'amor per més que sense ni un gra de sentimentalisme" (pp.8 i 9).
6 Cf. Pròleg a La plaça del Diamant, edició il.lustrada, Editorial hmd, sa, Barcelona 1982, Caixa de Barcelona, amb motiu de la edició cinematogràfica. Amb lleugeres
variants, respecte al pròleg de la vint-i-sisena edició. Cf. nota 3.
7 D'ara endavant, La plaça.
8 Són tres els pròlegs, amb lleugeres variants, on M. Rodoreda al.ludeix al record
negatiu que va desencadenar la creació de La plaça. El primer, precedeix, Mirall trencat (1974), i és escrit abans que els altres; encara no havia escrit res sobre la seva producció (M.R. O. Completes, vol. III, Ed. 62, Barcelona 1984, pp.15-6). El segon (cfr. nota 6) precedeix per primera vegada, la vint-i-sisena edició de La plaça i no forma part
del I volum de les O. Completes (edició Club Editor, Barcelona 1982, pp. 5-6), en el
qual l'escriptora revela, a més, la font de la gènesi de la novella: el record "d'una decepció" (p.6) profunda, d'adolescent (els seus pares no volien que ballés a l'envelat)
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pe r la Festa Major de Gràcia. l~s ev ide nt qu e algun a ltre d esen gan y, més p roper i pu nyent , q ua n e ra ja a Gine b ra , d esprés d els anys de Par ís, dev ia desvetllar-li el record
llun yà insatisfe t. Els d os desen cants esdevind ran , així , matè ria poètica . Són les penes
les q ue mouen l'activitat d e la fantasia e n la vida d els escripto rs, assegura Fre ud , a
través de "Ia rev êrie" o el somni amb els ulls o be rts, que són el substitutiu i la co nt inuaci ó dels jo cs d e la infantesa . Cf. S. FREUll, [versió italiana] . l/ poeta e lafantasia. Opere, 1905-08, vol. V, Bollat i Bor ing hle rt, 'l'orin o 1972 , 198 1. p .p. 382 i ss. "Se mp re és milia r have r sofert per a poder escriure", declara M. Rod or eda a M. Roig e n una coneguda
e ntrevista (J 973). És més , l'activitat co mpensa tòria qu e tran sforma en ver itable plaer la
creac ió de l'obra po ètica ajuda , co m és natural , a allibe rar les ten sions de la prò pia
psiqu e . Cf. S. FFRRAllt , Scrittura come nparazionc. SlIg r.; io SII Ieneratura e psicoan alisi.
Laterza, Bari , 1994, pp. 74 i ss . G. Ga rcia M àrquez, e n un article period ístic quan l'es cripto ra traspassà que va d o na r la volta a l mó n re co ne ixia: "Pocos autores han hecho
p recisiones tan certeras y útiles sobre el proceso subco nsciente de la crea ci ón líterar!a
co mo las que h izo 1\ 1. Rod o red a en los pró logo s de sus libre s" (/;1 Pil i" 18.V.198:1. p .II ).
9 So br e el nom d 'Aloma co m a heroï na rodoredia na. Cf. el meu SlIggeslio lli 1111"
lia ne ili M ercè Rodoreda. Aloma ili "A loma", li RlIlI/OII Llull, il lullismo int ernazionale,
FIta fill , in "Alli del Convegno" a cu ra di G. G rilli, amb e l mate ix títol. cele b rat a Nàpol s el 30 i 3 1 d e març i 1 ab ril 1989, Istituto Univerxit ario O ri entn le . Ann ali Sez íone
Rorn anza X:X,'X! V, 1 Napo li 1992, pp. 433-43.
10

er.

nota I.

11 Diver ses trad uccions han mantingut aq ues t títol.
12 l'e r a un a històri a so bre el canvi de títo l de la novel -la, cf. a l'Arxiu Merc': Rod or eda e ls e p isto laris inèdits d'Armand O bio ls (Joan l' rat ) i Joan Sales a l'escriptora ,
rics d e notíc ies so b re aques t lem a.
13 L'ambientació barcelonina de les p re cedents no vel -le s de ~ 1. Rodoreda e ra ja
un fet tan gibl e . La p rimera so rtida d 'Aloma, protagon ista de la novel-la ho mò nima ,
q uan va a co mp ra r les co nines pe r la cam bra del parent que to rn a de l'Argentina , ha
es tat docum entada per l'aut o ra , e n una e ntrevi sta per la TV (¡{'Ili es su lie17II, amb
Mercè Vilare t, 1982). On va decl a rar q ue aq ue lla passejada ca p a l ce ntre de la ciutat
responi a a un fet autobiog ràfic. la prim er a so rtida so la, de jo ven et a , d es de Sant Gervas i a Bar cel ona . Cfr. també l'articl e d e G . G Im.U , A p a rtir d '"lllolI/lI", "Ca ta la n
Rew iew", 1I()/lIe/llI lge lo M .R., n . 2, 1987, pp. 143-158.
14 En efecte , Genette, co nside ra que l'epígraf, de sprès de la d edi catò ria , co nst itue ix un a front era molt p roper a a l te xt. Cf. G.G ., ed ició ita liana , Sogli«. I d into rni del teslo, Einaudi , To rino, 1987. p.1 41.
15 Cf. c. AR-"At·, Int rod ucci ó a M. Rod oreda , Lli M olt i Ili Prinuucra . Fund ació ~1.
Rodoreda , Barcelon a 1997, p. 2'i, o n s'alludeix la p ro b le m àtica dels epígrafs en aquesta
novel -la. l'er a un a aproximació al tractament del panuext rodored ià, cf. L ¡\ IE' SEca 'Ell,
Pragm àtica de Ili ci ta ell lescriptu ra breu de M ercè Rodoreda, Acles del primer si mposi
internactonal de Narratiia breu, I AI rolta nt de Ili breretat . 2 Mercè Rodoreda, a cura
de V. Alon so , A. Bernal i C. Gregori, Un ive rsitat d e val ència , Abadi a de Mon tse rrat ,
1998, pp. 4 17-:17. L'esm ent ada dispe rsió de la bibli oteca de l'escr iptor a co ncede ix un
valor ex trao rdina ri a tot el mate rial de citacio ns o paratext d ins la seva o bra.

16 Sóc li / ili do na ho n ra da? ( 1932) : Del q u e bom
i -ida d 'ull ho me (19 3'í) i Cri m (1956),

/ 1lJ

pot fugir ( 193'íJ ; Ull dia de Ili

17 Dedi ca els co ntes a tres infants: al seu fill, Jor di , /;1 n oiet i Ili CllSOIIll , a Ira Nin:
Lli noieta daurada, i a Eva Puig : Lli truita, Publi cat s tot s tres a Lli Publ icitat (19:15-36 ),
e n una secció infantil , e n la qua l M. Rodoreda co l -laborà . Re collits ara , dins M. ROllO-
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IIEDA, Un cafè i altres narracions, a cura de e. Arnau , Fundació ¡vI. Rod oreda, IEe. Barcelona, 1999 . La dedi catòria d 'Alom a (1938) va dirigid a als se us pares. A El carrer de
les Ca mèlies 0 9( 6), l'endreça diu: "a la mem ò ria de M.G.", qu e se ns dubte só n les inicials de la seva mare, Montserrat Gurguí, qu e havia traspassat l'an y 1964.
18 És evid ent que els noms de les nen es, Irina Nin i Eva l'uig, representen llurs
pares: Andr eu Nin (1892-1937), polític, tradu ctor i periodist a, i Joan Puig i f erreter
0 882-1956), aut or teatral , poeta, novellista, i ed itor de la ben em èrita Proa , seu e n la
q ua l, M . Rod ored a, no so ls va publi car la tercera novel-la de les posteriorm ent rebutjades, sinó qu e va co nè ixer alguns co mpo ne nts del C rup de Sab adell. Amb A. Nin , és ja
oficial que va ten ir una relació d 'amo r pla tò nic, q ue va desen cad en ar un a crisi irreve rsib le en el matrimoni de M. Rod ored a. Cf. M. RODOIlEDA, Ca rtes a l'Anna Murià , 193 91956, Introd ucció d 'A. Murià, Edicion s de L'Eixample , Barcelon a, 1991, pp.l2-3. A.
Muríà, es proc lama co m a única dipo sitaria d 'aqu est "secret". En realitat , algunes amigues de l'è poca del fet ere n al co rrent de la història . Com julieta Franq uesa i Susina Amat qu e tractaven a M . Rod ored a al Comissa riat de Propaganda Antifeixista, o n l'escriptora ana va so vint a fer cor recc ió de galerad es. Val la pena afegir que el co nte EL,
carrers blaus (no teu Ja suggestió carne riana, de Tarda de Primaiera, dins Ofrena),
amb un epígraf de Txèkhov i els fets del relat són prou eloqüents per co mprend re que
es tracta de la mort d 'Andreu Nin. El co nte publi cat a "Co mpanya" (11.111.1 937) fou editat en un a antologia a cura de M . CA.\IPJUO , Collies de Guerra i keoolucio , 2 vols, Ed.
Laia , Barcelona 1982, vol. 11 , pp. 189-97; i recentment a M. RODOIIEDA, Un cafè i altres
narracions , a cu ra de e. Arnau , cit, pp . 61-6.
19 L'epíg raf de Del qu e bom no pot f ugir prové de Les afinitats electives de Goethe . L'any 1932 s'havia comme mora t el ce nte nari de la mort de l'escript or de Wei mar.
Catalunya , e n plena eufò ria de la recu pe rada autono mia , s'havia ad he rit a l'ho men atge
amb tradu ccio ns, re presentacio ns teatrals, i publi cacion s divers es. La cita de l'escript or,
fa supo sa r un a co ntribució a la tasca de recuperació cultural q ue el govern de la Generalit at havia possat e n ma rxa.

20 Un dia de la uida d 'unhome es presenta amb un encapç alame nt epi gràfic per
a cada cap íto l. Hi abunden els clàssics , però també hi ha algun autor co nte mpor ani
ca talà. A més, l'escriptora es recon ei x deut ora d 'un a novel-la de Fran ces c Trabal
(1899-1957), Hi ha homes qu e ploren perquè el sol es po n (1933) , e n el pròleg de Crim
(1936) . El ges t den ota l'amistat de M. Rod ored a amb F. Trabal , animador del Grup de
Sabade ll i g ran amic d 'Armand Obiols. Cf. tam bé , A. MUIlJÀ, Pròleg a M. R. Ca rtes a
l'Anna Mu ri à, cit. n. 17.
21 f:s ev ide nt que M. Rodored a havia pres co m a model, pe r a la func ió del ep ígrafs, a Stendha l de l q ua l en la Biblioteca A Tot vent de l'ed itor ial Proa havia estat publicat i traduït per J. CABOT, El Roig i el Negre (1930) 2 vols., n. 3 1.
22 e. Arnau afirma e n referènc ia a la dedi catòria de l'escript ora en El ca rrer de
les Ca mèlies (1966): "EI llibre va dedi cat a un es inicials, únicame nt, co m si M. Rodore da vo lgués amaga r la pròpi a ex istència, els seu s sentiments, també deslligant-se de la
seva literatura: "A la mem òria de M. G.", mentre qu e La pla ça del Diamant portava unes altres in icials "A. [sic] J. P. " - és a dir, a Joan l'rat" en Mercè Rod oreda (1992) cit.
nota 3, p . 92. Per ce rt, la de d icatò ria de La pla ça de Club Editor, és a dir, Joan Sales,
des de la l a ed ició del 1962 fins a les actua ls, es present a així transcrita : -A. [sic] ].1'.-.
Amb la pre posició , seguid a d 'un punt, que ca nvia tot el se ntit de la endreça. o tem
però, a les Obres Completes (vo l. I, Ed. 62, Barcelon a 1976, p . 352) , revisades pe r l'au tora , hi apareix la dedicatò ria com sempre l'hem entesa. ¿La intru si ó d 'un p unt duran t
tants anys ha servit a desviar la veritable persona litat del destinatari de la dedi catòr ia?
No ho sembla. D'altra ba nda, la ja es me nta da cor respondè nc ia e ntre els dos esc riptors
0 939-197 1), q ue es conserva d ins l'Arxiu M. Rod ored a a l'IEC, és la prova d 'un a llarga
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relació e nt re tots do s. Un altre test imon i e l re presente n les ca nes cre ua des de dive rses
per son es , co m ar a Josep Carne r, durant e ls a nys de l'e xili, e n les qu als s'esme nta la
co nvivè ncia O h iols Rodoreda.
23 CI'. M . BACil i J SAL¡\-SANAl ilJJ¡\, Notícia d'Arm and Obiols, i A ril/mul Ohiols CII
temps del si mbolisme , A. O I\IOL' , Mirall antic i altres poemes, Edició i Pròleg de ,\ 1.
Bach , Sabade ll, Ajunt am ent d e Sahadel l. Rag time 2, 1988, p . 13.
24 Les inicia ls del nom men ys divu lgat pod en resp ondre a una necessitat de d iscreció. En e l mom en t d e l'endreça de l a Plaça tots do s te nien llurs cònj uges llun ya ns ,
per ò , vius i esc riure e l nom se ncer podia se mb lar un a mostra d 'exhihicion ism e .
25 Dec la informació a Susan Payne, a q u i agraeixo púli cam ent la dada. CI'. els
se us treballs sob re l'autor es me nt at: Difficult Discour se, GC()I;v,c Mereditb :,' Ex pcrimen tal Fict ion , Edizion i Ets , Pisa 1995, i Meredith 's Rbetoric ofObscu ritv: nu' Na rra tio n ol
"71w h;f!,w:,r a Semeia. Itin erari pe r Marcello Pag ll illi, Bol ogn a , Il Mulin o . 1994, pp.
545-56
26 Traduïda p er prim era veg ada e n la nostr a lle ng ua gr:lcies a l'am ab íluat de la
poet a Mana Pessarrodon a .

27 Calco e l co me nta ri de l'edi c ió ital ian a de M odem t.or e. a cura d 'A. Serp ieri,
l. All/or e Modern», ed ició bi ling üe, l sur, Rizzoli , Milan o 1999, pp. 102-5.
28 Se'n co nse rve n dos retrats , un qu ad re titula t Firoside Rcrê ri« ( 1855) i un dihuix (1858). tot s d os d e Henr y Wallis (1850-] 9 ] 6). Aquest pint or havia retratat ta mb é al
pare de Ma ry , l'esme nt at nov e llista , T. L. l'eacock (1858), per ò . sobre to t s 'havia fet famós pel retrat del po et a suïcida :Tbc Dcatb (!f Cba tterto n ( ] 856) , e n els trets d el qual
tot s havien identifi ca t e l jo ve Mer edith . Dins la lín ia de ls p re rafae lites , l'o bra fou ex po sada amb gran èx it a la Ro yal Aca dem y Exh ihition . j onh Ruskin e l va d efin ir co m a (}hra impecabl e i mer ave llosa . Avui , es troba a la Tate Ga llery d e Lon d res.
29 CI'. A. Serpieri , Int ro d uzíone, a G. M EHEll /l'I I . l'All/or e Modcruo, ed . ital. Rizzol i,
Milan o 1999.
30 Entre les poqu es ve us qu e va n acollir posit ivam ent Modern 1.01'1', ca l destaca r
e ls p oet es D. G. Rossetti (1828-82), H. Brownig 0 8 12-89) i A.e. Swinb urne . Tot s tre s
es ta n rela cionats per di feren ts motiu s amb Mered ith . Am b Bro w nig , les afinit ats co nfluei xen e n el treball de depura ció d e les excess ives llangor s i desma is qu e el rom anticisme ha via d eixat e n her èn cia al se u p aís. A més , Browning tamb é CUltiV:1 la na rrativa
e n ve rs. inter essat a trobar nov es fó rm ules pe r investigar la psicol ogia profunda d e ls
person atges. Amb Roseu í i Sw inh urne, M ere dith , va co nvi ure un a te m porada en el
barri londinen c de Che lsea , e n la casa de l pintor prer afa el ita. To ts dos trave ssaven un a
situac ió e moc iona l sim ilar: ha vien perdut llurs mull er s e n círcumstàncíes tràgiqu es, e l
prim er, i, dramàtiqu es, el segon. Rossertí, va escriure més e ndava nt u n llibre de sonets , amb la mat eixa so luc ió mètrica d e Me re d ith. Sw inh urne va d efini r Modern Lote
co m un gran po em a p rog ressiu .
3 1 L'inu su al tipus d e so ne t de setze ve rsos (q ua tre q ua rtines) havia es tat utilit zat
per Elízabeth Barre t, mu ller d e Browning. a Sou ncts f rom tbc Portugucs« ( 1847) i, l'any
] 881. ho farà Ro sse tti a 7711' llou sc cf t.ife u:', n. 25) .
52 Re co neguda la se va admiració pels mo vim ent s revo luciona ris estrange rs (Gari ba ldi, Kossuth i Mazzini ), la descoberta d e nov es idees , qu e ca nvie n la societat d el
co nt ine nt: e ls nacion alism es, la d ifusió d e l so cialisme cristià. le s teori es fe mini stes , q ue
co nflu iran e n un ideal de d em ocràcia p rop del pensa me nt de Mauri ce i de Kings lcy ,
en un a è poca , e n q ue e re n co ns iderats re vo luc io na ris pe rillo sos per un a Ang laterra
pr eocupada d e la se va tranqui l·litat.
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33 Virgínia Wo o f, en u n assa ig sobre Meredith (928), del segon Com m ond Rea der, li atorga la ca pacitat d 'un inn o vad or. Encara q ue el judi ci més e nc erta t so bre l'escrip to r i gra n a m ic d el pare de Virgini a, Leslie Ste p he n 0832- 1904), reside ix e n el caràcter fluctuant qu e la h ist òria literària li ha co nced it, la d 'és ser se m p re o blida da i re descobert a. Cf. Per le strade di Londra, ed. ital. Ga rzant i Saggíat ore, Milan o 1963, pp.
53-62. Cf. també un a no víssima biografia de M j o xES, 77Je Ama zing Victorian: A li/e (if
G. M ereditb , Co ns table , Lond res , 1999, qu e l'escrip to ra D. Lessin g ha ressen yat a mb
paraules que reco rden les de V. Woolf: aq ue lla q ua lita t d 'ésser un auto r red esco bert
alte rn at iva ment, cf. 77)e Sunday Times , October, 17 , 1999.
34 Fo u T.L. Peacock , sogre de Meredith, capdava nte r i "inve ntor" dcltalk roman,
(novel -la-co nversaci ó), que es va se rvir d e la fo rma dialogad a , entre intel ·lectua ls excèntrics , amh les qua ls sa tiritzà la id eologia de la societat victoriana.
35 Per cita r-ne només algun dels més sign ifica tius , E. AUERIIACH, ed. italiana, Mimesis, l/ realism o nella letteratura occide nta le. Eina ud i, Tori no 1956; M. BlJlTOIl, Es sa is
su r le roman, Ga llima rd , Paris 1969; G. BACII ELARD. La Poétiqu e de l 'espace (] 964 ) i La
Po étiqu e de la rêuerie ( 1965), i .J-Y. Tadi é. Le récit poéttque, (1 99'1).
36 Cf. M. RODOREDA, Pròleg a Mirall trencat, O. Completes, 1967, 1980, cit. p . 15.
37 Cf. S. F,. Psicop atolog ia de la vila qu otidiana , qu an fa referència als lapsu s , utilitza algu ns exem p les de 77)e EgoL,t, c ít .. (versió ital. Opere, Boringhi eri , Torino 1970 ,
vo l. IV, pp . 139-.. l ),
í

38 De l'a m iga janet Ro ss , CJ9JI.1 .186l) extrec la no tícia d 'A. Serpíeri, cit. Modem
Looc. p.JO .

39 Cf. M. RODOREDA, Obres Comp letes, 1967-1980, vol. III, Ed , 62 , Barcelona 1984 ,
p . 14. I també Pròleg a La plaça , p p.6-7.

40 "Ta rda al cine m a , q ue figura e n el recu ll vtnt-i-dos contes i es tà inspirat a l se u
to rn en e l Ca nd ide. Si Volt aire no hagués escrit Ca nd ide és po ssibl e que La pla ça del
Diamant no hagu és vist ma i la llum del so l" (Club e d itor, Barcel on a , 1982, p . 8) .
41 Anna Murià , qu e havia es tat un a bona am iga del s prim ers anys de l'exili, ha
declarat, e n més d 'una ocasió, qu e La pla ça no li se mblava un a bona nov el -la. joan
O liver, e n un a e nt revista desprès de la mort d e M. Rodoreda , afirmà qu e havia es tat,
so b retot , un a bo na escrip tora de co ntes
42 Tot es dues e n castellà, L. v ., A cerca de "La plaza del D ia mante" , ( Ba leares,
27.VJ1.l962, p . 14);.J. M. L. La p laç a del Dia mant, Diario de Mal/orca (3.V.1962,p 19) i
.J.T., Una noiella excepcional, Serra d 'Or, juliol 1962, pp. 36-37 .
43 Extrec la citació d e ]. OlJVER, Notícia biogràfica, d 'Armand Obíols, Poem es. Prò leg , de D. G ua nsé, Ed. Proa , Llibres de l'Ossa Men or, núm. 80, Barcelon a , 1973, p . 53.
44 Cf. .J.M. CASTELLET, Mercè Rodoreda, din s EL, escena ris de la mem òria , Ed . 62 ,
Barcelona 1988 , p . 40- 1.
45 Cf. .J. M. CASTELLET, Ibid. p. 4 1.
46 Q ue podria estar relacionada am b e l se u cà rrec a la Co nse lleria d 'Economia ,
dura nt la G ue rra Civil, cf. not a 43.
47 La carta és del 18 .Xl.l % 1, i els capítols a qu è fa referè ncia de Lo p laça són el
28 i 29.
48 Carta del 26.XI.l96 J. Arxiu M. Rodo reda.
49 La víd ua de j oan Sales , l'edito r de La pla ça , em va co nfirma r q ue no te nien per
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costu m co nserv ar cap o rig inal d 'aut or , Tampoc Carme Arnau , que havia intentat recuperar, algu n exe m p lar, dirigint-se a Selecta, ed itors del Pre mi Sant Jordi , no o btingué
ca p resultat.
50 Es tra cta d'Els comed ia nts tràg ics Cl be Tragic Comedia ns, 1881), no vellat pos te rior a Modem Looc. Vers ió de C. A. Jo rda na , Edicion s Proa , Bad alo na 1934, correspon ia al núm . 69 de la Bibliote ca A tot vent. El 70 , fou Ull dia de la uida d 'un home.
51 Aban s de 1930, havia dit en un s papers mecanografiats: "Balzac és un d els més
gra ns no vc l -listcs d 'Europa i forma es to l am b els més genia ls: Tolsto i i D o sto íew sk i,
Dicken s , Me redith , etc.". Dec la informació a la ge nerositat d 'A, M. Prat i Trabal, gr àcies
a la qual, he pogut co nsu ltar papers fami liars, anteriors a l 1939. Cfr. l'assaig d e M. SERIwmlA , lfIilkJIIghhyPalteme, I"egoista , a "Re vista de Catalunya", núm. 87 , juny 1938, pp.
185-212.
52 ~1. ROIX)J{EIJA, Pròleg a Mirall trencat, Obres Completes, cit. vol III, p . 17,
53 S. AIA,\IElJA, La mirada ell el agua, El Pais semanai, nú m . 178, (1980 ) p p .II -3.

