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G
en t ' r a lmen t , el Iccror 
incorpora a la seva lec
tura to t un grapa t 
d'idees preconcebudes 
sobre qué és un t ex t , 

qué vol dir Ucgir una novel-la o qué 
significa e! nom que figura en majús-
cuies a la po r t ada . Es mou per la 
novel-la amb un manual d ' instruc-
cions simple i mecanJc: es comenta 
peí principi (posem per cas: «Va ser 
aleshores que vaig veure el Péndol») i 
s'acabat peí final (v.g.: «Es tan boni
ca»). Pero, en realitat, e!s textos lite-
raris son una mica mes complexos: si 
sVibserven atentament, tot sovint es 
transformen. Moltes obres literaries 
que estem segurs d 'haver Uegit per 
sempre, no son mes que l'estadi d'una 
transformació, textos que evolucionen 
lentament en la ment de Tautor, i que 
pot dona r a la impremta , amb un 
mateix títol, en mes d'una versió en 
moments diferents. No hi ha unani-
mitat en aquesr procés de revisió. Al-
guns autors refan totalment el que ja 
han piiblicat ( I ) . D'altres no retoquen 
mai res (pero, en aquest cas, hi ha un 
exércit de tipografs i editors disposats 
a fer la guí tza) . Els t ex tos , dones , 
t e ñ e n vida p rop ia , i no son ni 
cristablins, ni petris, ni tancats. 

Em sembla que Mercé Rodoreda 
hauria esrat d'acord amb l'esséncia del 
que acabo d'escriiu-e, perqué la seva 
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Mercé Rodoreda, pregonera de íes Pestes de la 
Mercé al Saló de Cent de iajimtament de 
Barcelona, l'any ¡980. 

obra no és en absolut un tot tancat: 
entre dos exemplars de les dues prime-
res edicions de La Plaga del Dianunit, 
per exemple, podem trohar-hi molrcs 
diferencies. Retocava íes seves obres, 
les transforma va, les mantenia vives, 
en buscava un rexr mes pur, literaria-
menc mes perfecce. Del conjunt de la 
seva obra, pera, hi ha un component 
que ha acusat mes que ets altres aquest 
procés de transformació. 

- Lamor cm ja fcistic! 
Havia pensat tota la tarda en 

aquell pobre ^aí i, sense voler, va tan
car el reixai d'una revolada. A dalt de 
[01, entre radones í cfirgoís de ferro des-
pimat, mig decantada i coheria de ro-
vell, es veía una data: J886. Uavien 
comprat el reixat fe¡a uns t^uanis an^is, 
a preu de ferro vell, en l'enderroc d'una 
finca expropiada per eixampla. La cafía 
de seguida va semblar mes senyora. I el 
jardí. Abans tenia una pórtela de fusta 
i si el qui L'nirai'a era massa alt s'havia 
d'ajupir una mica. 

De seguida s 'haura vist que es 
tracta del primer para^raf d'Aíojna. 
Pero Aloma t a m bé pot c o m e n t a r 
d'aquesta altra manera: 

L'flmor em fa fástic! 
Va dír-s'/io pensaní en aquell pobre 

gat i tanca el retxat d'una revolada: 
aquest féu un gran soroll de frontisses 
roveüades. Al capdamuní, en un ador-
namení de ferros cargolats, amh la pin

tura escrostonada i el rovell menjanr-
se'ís, hi havia itna data: 1886. Aquesta 
no ens aclareix pas la de la construcció 
de ta casa, car el reixat havia estai ad-
quirit en l'enderroc d'una finca expro' 
piada per eixampla. Havia estai un es-
deveniment i'adquisició, sobreint per
qué, amb poca despesa, la torre, que no 
tenia lorraixa com era costuin en qual-
sevol que volgués Huir una mica, adqui-
ria un aire mes senyor. I el jardí també: 
fins llavors havia calgut entrar-/ií per 
una porta menuda que obli^^ava a aju-
pir-se en passar-la si, qui ho feia, no 
volia ser rehatut enfora. Depenia de 
l'embranzida, és ciar. 

Aixf, dones, de quin d'aquests dos 
textos podem prescindir? 

Quina és l'Aioma de veritat? Cap i 
totes dues, com veurem. 

Les primeres narracions de Rodo-
reda es reprodueixen en recuUs de 
c o n t e s inés o menys t a r d a n s . Les 
seves primores novel-Íes, tanmateix, 
on posava veritablement a prova el 
seu tremp com a escriptora {Sóc una 
dona honrada? Del que hom no pot 
fugir. Un dia en la vida d'un home i 
Crim), son ignorades quan Tautora 
estableix el canon de les Obres Com
pletes amb qué, al final deis 60, l'en-
Uamínia una editorial barcelonina. 
Totes tret d'Aíoma. Com deia ella 
ma te ixa , les d i ferencies e n t r e les 
seves obres d 'abans i després de la 

guerra «son importantíssimes. Tant, 
que per a una edició de les meves 
obres completes que vaig preparanc 
amb tnolta calma.... salvo només, deis 
meus Uibres d 'abans de la guerra. 
Aloma, i amb mol t íss imes cor rec-
cions, i ptJtser mitja dotzena de con-
te.s» (2). Hi ha dues Alomes, dones: 
la que es publica el 1938 (que havia 
guanyat el premi Creixells l'any ante
rior), i la que Rodoreda rescriu com-
pletament el 1968, i que va destinada 
a les seves Obres Completes. 

Si s'acaren els textos de 19.38 i 
1968 el lector identifica facilment ele-
ments d'un mateix conjunt, pero a ve-
gades els Iligams de solidesa es fan 
molt eceris. Es tracta de dos textos que 
compar te ixen una trama, pero que 
presenten unes diferencies formáis, 
d'escriptura, tan imtables que els con-
verteix en textos practicament dife-
rents (3) . Quines son les línies de 
for^a que regnen en aquesta transfor
m a d o ? A qu ins e l e m e n t s afecta? 
Mercé Rodoreda contempla des de la 
maduresa la seva obra de joventut: en-
gega a la paperera el que no té la soli
desa suficient, pero hi ha un text que 
aprecia especialment , no solament 
perqué la crítica va rebre'l amb entu
siasme, sino, sobretot, perqué tant els 
personatges, com l'acció teñen una 
projecció acusadament autobiográfica. 
Per tant, Rodoreda voldria conservar 
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Mcrce Rüdoreda amb ]o(K¡uim Soler Serrano, 
al¡rrograma "A Fondo" de Tclevisió Espanyoki. 

un text amb ressonancies terriblcmenr 
personáis, per5 es troba :imb una litc-
ralitat ¡ un estil caducats per ais seus 
ulls deis 60. Es per aixo que cümt'n(;a 
una operació de revisió de la novel-la 
per poder-la vincular a la nova con-
cepció de la literatura que s'ba anat 
forjanc al llarg de trenta anys de vida. 

Entre 1938 i 1968 hi ha essen-
cialment un filtre. El filtre de les lee-
tures {i els estils) que ha anat tncor-
porant al seu món de creadora i el de 
la llenfíua literaria que ha anat bas-
tint de mica en mica, per crear un se-
gel l p r o p i : l ' e s t i l R o d o r e d a (4) -
Aquest estil, aqüestes noves perspec-
tives es condensaran ais 40 i 50, so-
bretot en un apropiament de les es
tructures del conté. Rodoreda hi des-
cobreix uns requeriments de genere 
que l'obliguen mes que mai a un do-
mini formal mole trabar que l'allun-
yara molt del que va anomenar, par-
lant deis seus escrits de j o v e n t u t , 
«ganes fabuloses d 'escr iurc. . . perC) 
poca cosa mes». Hi ha, pero, un altre 
e lemenc ciau: el 1939 c o m e n t a a 
jugar un nou peo en el tauler rodore-
dia, i tindrá una importancia deter-
minant en la coníormació de la na
rrativa posterior, convertint-se amb 
seguretat en el crí t ic mes agut i el 
lector mes profund que maí t indra 
l'obra de Rodoreda: Joan Prat i Este-
ve, alias Armand Obiols. Ei factor 

Ohiols s'ha repetic mil i una vegades, 
donant per suposada la seva influen
cia, pero mai no s'ha valorar sufi-
c ien tment (5). Es segur que aquest 
<'monjo de cafe» sahadellenc es troba 
al darrere de gairebé totes les obres 
escrites per Rodoreda entre 1939 i 
1971: podem resseguir les seves car-
tes descobrir el grau d'implicació en 
l'escriptura de la Píaqa del Diamant i 
d'Aloma (que el! mateix, de Viena es-
cant, repassa per úlrima vegada abans 
de Uiurar-la a la impremra) (6). 

C a r m e A r n a u ha d e t a l l a r les 
grans transformacíons de 1968: a) pas 
del passat al present en la narració, b) 
focaiitsació del narrrador omniscient 
en Aloma, c) desaparició de referen-
cies al món deis 30, d) metamorfosi 
general de! text encaminada a la pre-
cisió (7). Aquesta llista es por ampliar 
si ens atenim exclusivament a l'eco-
nomia del text i a la textualitat. Les 
iínies generáis de rranstcirmació de les 
microvariants es poden xitrar també: 
a) canvi generalitsat de puntuació, b) 
eliminació de redundáncies i infor-
macions innecessáries, c) incisos o 
supressions amb l'objectiu de ser pre-
cís, d) despersonalització -eliminació 
s i s t emát ica de la sub jec t iv i t a t de 
1 9 3 8 - , e ) r e o r d e n a c i ó lógica de 
l'acció (enlla^os, respiracions...), f) 
simplificació lingüística (especial-
ment sintáctica i léxica). 

U n exercici de lectura 

Per exemplificar aquesta llista mes 
aviat freda, afegiré alguns comentaris 
relacionats amb les variants del capí
tol 2 dAioina. L'he triat expressament 
perqué no és un capítol clau ni conté 
en grau elevar les macrovariants ob-
servades per Arnau. Anem a veure 
com es transforma la superficie de la 
novel-la, paraula a paraula (8). 

Vegem els tres primers parágrafs; 

1938 
/ . Al rellni^c del menjador. que mai 

no va a l'hora, han locaí íes vuií. }a hi 
deu haver íes ampolles de la líet damunt 
de la taula. La f^alUna negi'a deu haver 
jet í'ou, que escataina cum hoja. 

Les vuit! 

2. Aloma s'estira com un gat sota els 
llengols tebis. IJm quants crucs a la paret 
valen dir que el nen ja está despert: és 
l'avís diari perquii vagi a vesiir-lo. A ve
gadas va corrent i es fica al Hit amb ella. 
Avui deu teñir [red, que no ho ja. És 
bufó i dolent, manyac com un cadellet. 
Els irucs persisteixen. 

Alütna crida: 
- Cap a la bodega amb almiraü i toti 
Vaixell pirata a estribord. 

3. ELs [riícs minven. La morera, con
fabulada amb el vent. frega la fmestra. 
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Vescripwra i el President de la Generalimt, d 
día de i'esiTeiiíi ¡.ÍL' "La pla(;a del diamam", 
l'anyl982. 

¡968 
¡. Ai reüotge del merijadíy)- que sempre 

anava endavant, van tocar les vun. ]Ü hi 
ckvia haver les ampolles ¿le la lleí damimi 
de la. taula. Una gallina es va posar a esca-
tainar com sí s'lia^iés umiaí hoja. Era ¡a 
gallina negra que acabava de fer l'ou. 

2. Aloma es va estirar entre els 
Uenqols tehis. Va sentir cops a la pareí. 
El nen iavisava, com cada dia, perqué 
anés a veslir-lo. De vegades si no feia 
/red, en comptes de trucar entrava co-
rrent i es ficava al Hit amh ella. Era man-
yac com un cadell. Es van sentir mes 
cops i Aloma va cridar: 

- Cap a la bodega, amb almirall 
i tot! 

Vaixell pirata a la vista. 

3. Els cops van parar; la niorera fre-
gava els vidres de ki finesvra (...). 

Des del pr imer paragraf es poc 
delectar un caiivi general d'enfoca-
ment : ha desaparegut tot alio que 
pedia contribuir a acolorir literaria-
ment el text. Sembla com si es bus
ques que les coses signifiquin per si 
mateixes (cf. nota 7) sense necessitat 
d'una figura literaria que orienti i en-
nobleixi. Com ja remarcava Arnau. 
la pun tuac ió també muda radical-
ment per fer-se mes lógica, mes senci
lla de llegir. Desapareixen també els 
elements retórics innecessaris (com 

Les vuit! del Hnal de 1). Rodoreda ha 
sotmés el fragmenc a unes simplifica-
cions sinractiques molt evidents, di
rigidos cap a una economia de recur
sos, i assistim a una profunda rees-
tructuració lógica deis enunciats. A 
aixo cal ategir-hi un augment de la 
precisió lingüística: es passa de ter
mes i girs inusuals a mots populars 
{trucs > cops, estríbord > a la vista), 
i els trucs paren i no mirwen (perqué 
minvar, tot i ser mes üterari, no signi-
ficava exac tament el que volia dir 
rautora) . Com veiem el camí cap a 
l'objectivació és molt subtil i sostin-
gut, com «la gallina negra», que ne-
cessita una presentació indefinida i 
una nova clausula juxtaposada per 
poder «fer rou». 

Acabem d'apuntar els elements 
generáis d'aquesta metamortosi tex
tual, c]ue també poden aplicar-se a 
aquesta peculiar descripíío puellae: 

1938 
6. ( . . . ) Tots anaven espellifais. 

Ella, l'home i els dos filis. El mes gran 
er¿i la noia. Tenia els cabells de fregall, 
les carnes com bastons, íes dents g)-ogues 
i corcades. Les dues dones, mare i filia, 
no es dei'i'en pentinar mai: leníen els ca
bells en^anxats. amb una coca darrera 
el cap. -Sí no teñen pinta que ho facin 
amb els dits. -Ningú del i'einai no els 
estimava. 

1968 
4. (. . .) Toís íinauen espeiííngaís: 

la dona, l'liome, la filia i el fill. La filia 
tenia el cap com un jregall, les cames 
tories, les dents grogues i corcades. La 
mare no es devia pentinar maí i es íli-
gava els cabells greixosos amb una 
veta. "Si no es poden comprar una 
pinta -deia la senyora Baixeres— que es 
peminin amb els dits». Níngú del vei-
nal no els estimava. 

Con t inuem detectanc substitu-
cions de carácter léxic (espellifats > 
cspellingats, cames com bastons > 
cames cortes), acompanyades de re-
tocs generalitzats de la puntuació per 
fer-la mes lógica i coherent amb el 
procés de lectura. La voluntat de pre
cisió desdobla en fill i filia els dos re-
broUs que el 1938 eren indis t ints , 
cosa que obligava a fer un gír molt 
poc e l egan t («El mes g ran era la 
noia»). qtie desapareix. Normalment 
al 1968 s ' intenta focalitzar els con-
flictes en quelcom tangible quan el 
1938 es deixa en Taire o se simplifi
quen els que apare ixen doblats : el 
ve'ínat que no estima els pobres es 
personalitza en la senyora Baixeres, i 
s'emfasitza la desespcracio centrant 
en la figura de la mare el no rentar-se 
els cabells. A mes, en aquest frag-
ment hi ha un deis canvis mes remar
cables de la novcMa que, des del meu 
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punt de vista, resol un nyap conside
rable del 1938: «tenien G\S cubells en-
ganxats , amb una coca darrera del 
cap» es transíorma en «es Iligava els 
cabells greixosos amb una veta". 

En el fragment que segueix assis-
tim a una transformació general del 
temps de racció que simplifica enor-
mement la lectura, a la vegada que 
millora l'estil. S'explica la seqüencia 
temporal que d'altra manera s'bauria 
de sobreentendre . A mes hi ha un 
afegit interessant que ajuda a reblar 
el sentit úkim del dialeg: «Treballava 
d'esma, sense mirar-s 'bi gaire». El 
diáleg s'ha fet mes planer, i s 'ban 
substituir els t rencaments de 1938. 
Pero si hi ha una cosa remarcable és 
la desaparició de 16: absolucament 
sübrer per a la narració, bavia de ser 
eliminar per Rodoreda, que elimina 
sistematicament els excursos adoles-
cents d'Aloma: 

1938 
¡5. Després de l'esmorzar, Joan és a 

írehailar, comenccn els pmjecies. 
- ¿Voh dir que les conincs. nu me les 

podría quedar jo! A wt home taní H [a. 
- }u seria del parer de fer pintar al-

ínen^is la seva habitado... No -talla ritpi-
dament en venre la cara d'Aloma- no cal 
ni pensar-hi. Ho dic perqué ülinen '̂.s, que 
tin^i unes cortines noves. Fará mis goig. 

Ésa la tarda que comenga a cosir-les. 

1968 
J J. Després de diñar va desparar la 

taula i van comengar a cosir les cortines. 
Havien rentat la roba a la nii i Anna 
l'havia planxada a mii> malí. Aloma 
apuntava les vores amb agulles, per 
poder-les embastar. Treballava d'esma. 
sense mirar-s'hi gaire. 

- Vols dir que no me les podría que
dar jn? Al leu germá tant lifaran... 

- Te les quedaras quan se n'anirá. 
La cambra está molt deslluida i l'hauríem 
de pintar. Pero val mes no pensar-hi. Al-
menys que tin^i cortinete^ noves. 

¡6. Vindrcí en un <jran vaixell. Com 
deu ésscr per dinni'.' Tindrá tres xeme-
neies. Marirters... 

Per acabar amb aquesr exercici de 
lectura, m'agradaria que Uegíssiu aten-
tament els paragrats següents, en que 
Aloma repassa les totografies tamiliars 
que ha trer d'una calaixera: 

1938 
18. (...) Aquesta representa un 

nen: la cara bé ho és, i el pentinal. 
hÁal^-at tot, duu una camisola plena de 
puntes í un llag a una espatlla. A/i, és 
el seu germa. Al Ilom ho din. Ella és 
aquesta que sosté un pom de flors arti
ficiáis a la má. Quin tip de riure! ''Es-
tigues quieta nena. Veiis, aquí- i 
í'/iome agafava el drap ÍU'ÍJTC per una 
punta i l'enlairava matusserament, 

-sortirá un ocellet. Mira aquí, que 
veurás com vola». Encara se'n recor-
da. Quines faldilletes mes estufades 
que porta. Aquest altre és ímponL'nt. 
Un avi amb una boina i gríins mostat-
xos: la mirada feroige. Aquí hi ha els 
pares nuvis. Sembla que els llavis enca
ra els tremolín. / aquest? Per mes que 
s'esforga no el reconeix. Per qué guar
dar tots aquests recons? Ara! el treu de 
la pila. No gosa mirar-lo. Avtai sí. És 
ell. Mig eos queda lapat per la dedi
catoria. Data de cinc anys enrera. Es 
fixa en tots els detalls. Sembla alt. Té 
el cabell ondai. Els ulls de mirada moít 
penL'irant ÍÍ fan abaixar els seus gaire-
bé. La boca denota un carácter irre
ductible, dlwme Iluitador. Té alguna 
cosa de brau. Devia voler esfereir el 
/otógra/... Mai no s'hi havia fixat tan 
detingudamem. És perqué abans no 
havia de venir. 

1968 
] 3. (...) El nen, de bolquers. 1M cara 

no ¡lavia canviai gairc: potser no tenia les 
galles Km rodones. Portava una camisola 
molt cuna i un llacet a cada espatlla. El 
seu gennít giwi, quan tenia deu anys, amb 
la cara bonica. Un d'ella dreta, amb un 
ram de flors a la mci. «Estigues quieta, 
nena, que ara sortirá un ocellet... >• Encara 
se'n recordava. Duia faldilles estufades. 
Un avi amb boina i bigoti. Els pares > de 
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La plaga 
del Diamant 

niti'is, amb els llavis que encara semhkiva 
que els tremolessin. Dos o tres senyors que 
no coneixia. Per qué els havien de guar
dar? El gciiná d'Anna. Devia ser basiam 
alt. Cabells onduláis, la mirada dreía. 
Mai no s'havia fixat en aquell recrac. Va 
agafar-lo i se'I va endur al menjador. 

Es una cransformació col-lossal. Es 
parteix del monoleg interior del 38 
pero sembla que s'hagi substitu'ít la 
marea de dad es per cur t í s s imes 
conclusions rcflcxives. El canvi, dones, 
mes que els elements concrets afecta el 
conjunt del desplegíiment de les dades. 
Sobretüt teñen un gran interés les ora-
cions que el 1938 dedica a comentar la 
íot{)grafia de Robert i la ingenuítat 
d'Aloma, caracren'stiques que desapa-
reixen d'una manera radical el 1968. 
En un moment relativament important 
de la novel-la (Aloma veu per primera 
vegada amb interés la foto de Robert), 
Rodoreda opta per fer exa^eradamenc 
mes senzilt el seu estil (9). Es un reflex 
fidel del canvi de perspectiva de Rodo-
reda: Aloma 1938 és una novel-la la es
crita per una jove qi:e reflexiona sobre 
la seva adolescencia; Aloma 1968 és la 
novel-la d'una dona adulta que refle
xiona sobre la seva infantesa i la seva 
joventut, una novel-la que es projecta, 
des d'un estil i una Ilengua noves, en 
una reflexió universal sobre els anys 
d'aprenentatge. 

No cree que aqüestes reflexions 
mes aviat migrades esgotin la interpre
t a d o de les variants redaccionals que 
he comencat. De fet, m'ha interessar 
mcnys especular sobre les dues redac-
cions que no pas enfroncar-les perqué 
parlessin per si mateixes. 

Per acabar 

Sembla que aquesta tardor l'IEC 
obrira definitjvamenc ais investiga-
dors el Fons «Mercé Rodoreda». Ales-
bores haura arribar el moment de co-

r n e r c e r o d n r e d o w a 
I I - —T 

• l A M A I S l T a V E N A M E S T l 

menear, a qui pertoqui, un estudi tex
tual serios de la seva obra. Tanmateix, 
com be intentat de demostrar, poques 
vegades podrem estudiar amb tanta 
precisió la seva escripiura com obser-
vant l'evolució textual iVAloma. Ella 
mateixa va escriure amb insistencia, 
en l'admirable proleg de Miraíí Tren-
cat: "Una novel-la son paraules», i 
aixo significa mole mes que l'evidén-
cia que tots hi ilescobrim. 

El millor homenatge que podem 
retre a Mercé Rodoreda, ara que fa 
den anys que ens va deixar, és Uegir la 
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Mcrce RrAoreúa en muí folu d'csiitdi (a la árela) i un chils icus dibuixos caracien'mcs (a l'esíptcnii). 

seva obra com a «paraules», abando-
nant els pressuposits, les projeccions, 
les lectures parcials i focalitzades. Co
mentar a entendre que per estudiar-
ne les profunditats significatives hem 
de comentar per entendre la superfi
cie deis textos, perqué Rodoreda es-
crivia com aigú que pretén dir «amb 
la máxima simplicitat les coses essen-
cials», «encarada a la vida que pren-
dria sense ni un gra de sentimentalis-
me: tal com el pren ia gene del poblé, 
sana». Si téssim aquest camí haun'eni 
recupcrat una novel-lista excel-lent i 
endre«;at a la calaixera una imatge 
gairebé alquímica feta a la mida de la 
crítica. Tornar a l'esséncia de la seva 
obra , t o r n a r al t ex t , pe rqué una 
novel-la son, només, paraules. 

Sadurní Martí 
Departament de Filoloyia catalana. 

Univcrsicat de Girona. 

NOTES 

Les foti)j,T,ifies que il-lustren els tres primers ;irti-

cles dol dossier lian cst;it cedidcs ptT l¡i rt'visiii 

SL'tTfl d'Or i pcl diari El Piini, ;i cNcpció de lii pri

mera de la píifjina 55, !a scgona i l;i tercera de !:i 

pitfjina 62, i les Je les pagines 51, 65, 66, 67 i 68, 

que perranyen a l'obra de Montserrat Casáis, 

MLTCÜ' Rodurcda. Contra ia vida, la literatiiTa, publi

cada per EdickinsóZ, Je Barciilnna, l'any 1991. 

t. Un exeiiiple tna^nífic ens el dona Solitud. El 
text, tal com avui el llefjiín, és en realiíat la 
tercera cdició (amli inoltíssiiiis canvís lingüís-
tics i un capítol rotalment nou), separada per 
mes de cinqiianta any.s de la /ima'/w (1905). 
Cf. Tedició crítica de Niiria Nardi, Barcelona: 
Ed, 62, 1990 (Textual, í ) . La poesía de Joscp 
Carner cambé és un admirable bosc de \'a-
riants redaccionals. Cf. la recent edició críti
ca de Jaume Coil, Barcelona: Edicions deis 
QiiaJcrns Crema, 1992. 

2. Ct. "Merce Rodoreda o la for^a lírica", Sena 
d'Or, 1966 {p. 234). ITaquostes niuln's.'iitiiL's 
corrcccUms. llejíeixo sorpres el que n'escriLi 
Emilie Berctnann al seu ••Flínt'LT.s íil ÜK Nnrd 
Pí.iíe: Mercé Rodoreda a n j the Female Imagi-
naiiíin in E.vilc", en el mes que desiyiial "Ho-
niage vo Merce Rodoreda" de Ctilíilaii Kct'ifU' 
11.2 (1987): "When Rodoreda's "firsi" novel. 
Aloma (1938) was reissued, sbe maje only a 
lew revisions, to correct occasional narrative 
inverosimiliriide in wbich characters appea-
red to llave impossible kiiowledge ol other 
cbaracters' inner motivaiions and thoiightS" 
(p. 85). 

3. La redacció de 1938 ha escaí analic:ada per-
menoritzadament a Carme Arnau, ¡mraducdó 
a la ndrTdiii'íi de Mcrcc Rüdi>rcda. El mitc de la 
in¡anic5.a, Barcelona: Ed. 62, 1979, pp. 52-85. 
A les pp. 200-205 passa revista a les yrans \'a-
riancs Je la redacció de 1968. 

4. N o m'he atrevit a jujzar directament amb el 
concepte de dkviisicma. Cesare Segre anome-
na ai.xí el procés de transformació textual que 
pateixen cis manuscrits en ser copiats peis 
amanuenses, els quals projecten els seus refe-
renrs ciilttirals. Tot i que RoJoreJa no és un 
simple copista, sim') que és l'autora del texi, 
em sembla que la seva reescriptura J'Alom» 
s'acosta [uoli a l'apücació J 'un Jiasisiema. 

5. Remeco a les molies planes que Montscrrar 
Casáis i Coulurier JeJica a Arniaml Obiois 
en la .seva biof;rafia Mcrce Rtidtireda: contra 
la vida, la íiiíniniríi, Biogra/iii, Barcelona: Ed. 

62, 1991 (Biografíes I memorie.s, 13). El lli-
bre de Casáis és un arsenal inesgotable de 
dadcs per a la historia textual de les obres J e 
Rodoreda. 

6. Ani ianJ Obiois s'a.ssembla ma.ssa al Jacopo 
Belbo que aconsella a un sospitós Guillem S. 
que situY el seu J r ama a Dinamarca i n o a 
Franca, que caiivií el casteli Je Chalons-sur-
Marne peí d'Elsínor i que iranstormi la Irase 
"Ven ací la nieva angoixaJa pre^íunta- en 
"Aquesta és la qüestió". Alfiun Jia baurem 
de valorar sense cotiiplexos, superant la bui-
dor o ia impotencia deis comentar ís habi
tuáis, els resultats Je la destiblació d'Obiols 
en l'obra de Rodoreda. Segur que quan els pa-
pers que guarJa :e!osamenc I'IEC si^uin del 
doniini públic eiis esperen moltes sorpreses. 

7. Aquest procés de de,sptillament, de camí cap a 
l'exactitud, també ha estai una preocupació 
d 'halo Calvino: "Per a mi l'ús jii.sc Jel llen-
giiatge és el que permet acostar-se a les coses 
(presents i absents) amb discreció i atenció i 
camela, amb el respecte cap alió que les ctises 
(presents o absents) comuniquen sense pa
raules-. Cf. el capítol "Exactitud" Je les Sés 
proiíuesias ¡>ara el Jiráviiim miícniíí (MaJr íJ : Si-
ruela, 1989). 

S. He comparar les Jues redaccions i, per referir-
in'bi amb mes precisió, he numerat per paríi-
grafs. La correspondencia de paríifírafs de les 
dues v e r s i o n s és la se t iüen t : i > l , 2>Z, 
3/4/5>3, 6>4, 7>5. 8>6, 9/10>7. 11/12/!3>8, 
1 4 > 9 / 1 0 , 1 5 > 1 1 . I 6 > , l 7 / ! 8 / l 9 > 1 2 / 1 3 , 
20>14, 21>, 22>15/16, 23>16, 24>17/18 , 
25>I9, 26>20, 27>21. 

He d'agrair la pacient coblaboració d'Eiigra-
cia Ca.sellas en la col lacio J'aquesi capíroi. 

9. A les observacions J e Carme Arnau sobre la 
pe r Jua J 'esponCaneftat de la redacció de 
1968, hi contrastaría un argument de la nia-
teixa Rodoreda: "Hi ha capítols d'aquesc lli-
lire [esta parlant de Líi PUv;a del Diíimaní!, se-
guramenc els mes írescus, i.|ue els he rescric sis 
o se t vegades». 
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