
Trobada amb la desconeguda 
Girona

cob

Si bé en vida l’autora va poder veure la successió de tra-
duccions de les seves obres –que, avui per avui, podem 
considerar que han estat traduïdes a gairebé totes les llen-
gües, si més no occidentals–, després de la seva mort es 
van multiplicar. D’altra banda, la seva tímida i no volun-
tària aparició en el món del teatre en vida s’ha reforçat 
abastament fins a culminar en l’estrena al Teatre Nacional 
de Catalunya de la seva obra El maniquí (1999). S’hi ha 
afegit l’exposició de les seves pintures i, en especial, l’aple-
gament de gran part de la seva obra poètica en un volum, 
Agonia de llum (2002), una publicació que obre un gran 
interrogant en la consideració de la lírica del segle XX. 
També, l’edició de dues novel·les no publicades en vida: 
La mort i la primavera (1986) i Isabel i Maria (1991). 

Estudis, exposicions, commemoracions, influències... 
que, de moment, culminen amb la convocatòria oficial 
d’Any Rodoreda el 2008. No hi ha dubte que Mercè Ro-
doreda està viva i ho ha d’estar durant segles com a gran 
figura de la literatura catalana de tots els temps. 

1983 Després

El 13 d’abril de 1983, a les 13.25 h, moria a la Clínica 
Muñoz (avui desapareguda) de Girona d’un càncer hepà-
tic que ella coneixia i no va explicitar gaire i després d’una 
malaltia no gaire llarga. La delegació de la Generalitat 
de Catalunya a Girona, Can Solterra, va acollir les seves 
despulles i el dia 15 va ser enterrada al petit cementiri de 
Romanyà de la Selva en una fervor de multitud. Amb ella 
desapareixia una de les veus literàries catalanes més po-
tents i diverses del segle XX.

Sobre Mercè Rodoreda s’ha dit...

“Mercè Rodoreda escribía en un catalán espléndido unas novelas 
hermosas y duras como no se encuentran muchas en las letras 
actuales. Una de ellas –La plaza del Diamante– es, a mi juicio, la 
más bella que se ha publicado en España después de la Guerra 
Civil.”

Gabriel García Márquez

“Rodoreda fue importante para mí porque yo veía un camino 
adelante. A Rodoreda, novelista del lenguaje y del matiz, yo le 
seguía día a día, quizá la he seguido demasiado cerca...”

Montserrat Roig 

“En pocs anys, l’instint líric de Mercè Rodoreda, la seva estranya 
fantasia, l’han situada entre els primers novel·listes, no tan sols 
del Principat, sinó de tota Espanya.”

Llorenç Villalonga

“Aloma... és, i confesso la meva alegria de poder-ho proclamar 
ben alt, la primera novel·la catalana per la qual si calgués em 
faria a bufetades amb qui volgués discutir-la. És la novel·la que 
ens fa quedar millor a tots plegats i que situa la producció actual 
en un pla honorable al costat d’altres literatures.” 

Francesc Trabal

Juliol 1973

Homenatge a l’autora a la Plaça 
Rius i Taulet, Gràcia, Barcelona, 
5 d’abril, 1981. 

(Arxiu de la revista Carrer Gran)

Escena d’El maniquí, 
dirigida per Pere Planella, 
al Teatre Nacional de 
Catalunya (1999). En 
escena l’autor Joseph 
Lifante. 

[1979] Una escena de l’obra teatral de l’autora, 
La sala de les nines, dirigida per Araceli 
Bruch,amb la directora i Dolors Casares. 

(Arxiu Araceli Bruch)

L’Hostal de les tres camèlies, dirigida per 
Araceli Bruch. L’obra es va estrenar al festival 
de Teatre de Sitges el 1979.

(Arxiu Araceli Bruch)

Rosa Novell i Pep Cruz 
a La senyora Florentina 
i el seu amor Homer, 
1993. 

(Centre Dramàtic de la 
Generalitat de Catalunya, 
Arxiu Teatre Nacional de 
Catalunya)

La plaça del Diamant. 
Teatre Nacional de Catalunya. 
Temporada 2007-08 

(Fotografia David Ruano)

Mercè Rodoreda
1908-1983

Exposició sobre l’autora
amb fotografies de Pilar Aymerich

i textos de Marta Pessarrodona

Recomponent miralls.  
El retorn i la consagració

1962
1974

L’èxit popular de La plaça del Dia-
mant en el moment de la seva pu-
blicació (1962) va obrir la via de 
consecució de premis: el Ramon 
Llull per El carrer de les Camèlies 
(1966), que també va aconseguir 
el de la Crítica, i el de Vida Nova 
per Jardí vora el mar (1967). A la 
vegada, Rodoreda va oferir una 
versió revisada d’Aloma (1969), 
bo i considerant-la la seva prime-
ra novel·la, i també el volum de 
narracions, gènere que mai no 
abandonarà, La meva Cristina i al-
tres contes (1967). Una etapa que 
es tanca amb la publicació del que alguns consideren la 
seva millor novel·la, Mirall trencat (1974). 

En el terreny privat, aquests anys enregistren més d’un 
succés dolorós: la mort de la seva estimada mare (1964), 
els problemes psiquiàtrics del seu fill a qui veu per darrera 
vegada el 1968 i la mort del seu company Armand Obiols 
(1971). L’autora comença a deixar Ginebra i París gràcies a 
la seva amiga Carme Manrubia, instal·lada ja a Romanyà 
de la Selva, Baix Empordà, ella també s’hi farà una casa. 
Podríem dir que l’any 1974 representa la fi definitiva de 
l’exili de l’autora, encara que no tornarà a estar empadro-
nada a Catalunya fins al 1979.

1974
1983

Roda el món i torna a Barcelona  
i a Romanyà

Fins a la seva mort, Mercè Rodoreda viurà a Romanyà amb 
escapades al seu petit pis de Barcelona, a prop d’on havia 
nascut. Són anys de llorers: fa el pregó de la Festa Major 
de Barcelona (1980); rep el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes (també el 1980), el Premi Crítica, el de Ciutat 
de Barcelona... Segueix, però, publicant obra nova mentre 
van sortint els volums de la seva obra completa: el recull 
de contes Semblava de seda i altres contes (1978) i Viatges i 
flors (1980; Premi Ciutat de Barcelona i el de Crítica, un 
volum de poesia en prosa, en realitat), així com una darre-
ra novel·la, Quanta, quanta guerra (1980). També són anys 
de tímida entrada en el teatre: El parc de les Magnòlies (pu-
blicada a Els Marges,1976). La companyia Bruixes de Dol, 
dirigida per Araceli Bruch, estrena el muntatge La sala de 
les nines basat en contes seus (1979) i L’hostal de les tres 
camèlies (1979, Festival Internacional de Teatre de Sitges). 
Aquesta presència de l’au-
tora més enllà de la lletra 
impresa culminarà amb el 
film de Francesc Betriu, La 
plaça del Diamant (1982) i 
en una llarga entrevista te-
levisiva dirigida i presenta-
da per Mercè Vilaret.

“Trois feuilles vertes et six 
fleurs”. Aquarel·la 
(sense data). 

(Obra Pictòrica, p.11)

[1982] En l’acte 
d’estrena de la versió 
cinematogràfica de 
La Plaça del Diamant, 
amb el President 
de la Generalitat 
de Catalunya, Molt 
Honorable Jordi Pujol, 
i la seva muller Marta 
Ferrussola. 

(Arxiu de la Fundació 
Mercè Rodoreda de 
l’Institut d’Estudis 
Catalans)

Juliol 1973

Juliol 1973
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1908
1920

Sant Gervasi, Barcelona, o retrat 
de l’artista infant i adolescent:

1920
1930

Nascuda a Barcelona, el 10 
d’octubre de 1908, al 340 del 
carrer de Balmes, en una tor-
re o casalot amb entrada pel 
carreró del darrere –aleshores 
París, 8 (en l’actualitat Manuel 
Angelón)–, Mercè Rodoreda 
va ser filla única del matrimo-

ni d’Andreu Rodoreda Sallent, de Terrassa, i de Montserrat 
Gurguí Guàrdia, del Maresme, concretament de Premià de 
Dalt, encara que nascuda a Bunyol, València. 

Va ser important per a ella la presència de l’avi matern 
en la família, Pere Gurguí Fontanills, que, com els seus 
pares, era un gran aficionat al teatre i un verdaguerià tan 
abrandat que, fins i tot, va fer construir un monument al 
poeta al jardí de casa. Li podem suposar una infantesa feliç, 
si ens atenem a les seves pròpies manifestacions: “Si tinc 
bons records són els de la vida a casa” (carta de l’autora, 30 
de setembre de 1957, a la seva nora Margarida Puig).

Sense massa educació formal (uns tres cursos) a un col-
legi de barri, això no obstant, des de molt petita ja sabia 
que seria escriptora. 

anys d’aprenentatge i  
d’amors i desamors: 

El 1921 tornà d’Amèrica el seu oncle matern, Joan Gurguí 
i Guàrdia, amb qui es casarà, concretament l’any 1928, 
amb algun dissortat incident (presumible, si pensem que 
hi ha molt d’autobiografia a la seva novel·la Aloma, novel-
la que comença amb una frase contundent: “L’amor em fa 
fàstic!”). En un dietari de 1924 escrit de forma poc norma-
tiva, però inconfusiblement amb lletra de l’autora, hi ano-
ta: “Quin caràcter té més dolent. No sé si ens avindrem. 
Em fa una por el seu geni...”, “És massa dèspota només vol 
que es faci lo que ell mana”... i així successivament. 

De la unió amb l’oncle en naixerà un únic fill, Jordi 
Gurguí Rodoreda, el 1929. La unió va durar poc. Ja en ple-
na Guerra Civil el matrimoni s’havia separat. Rodoreda en-
cara no era, òbviament, en aquests anys, una “moderna de 
Barcelona”. És a dir, una dona/escriptora republicana. En 
aquest temps, però, s’enregistra un fet significatiu també 
en la seva vida, com és la mort 
de l’avi, Pere Gurguí Fontanills, 
el 1924 (recordem el personat-
ge Fontanills, administrador de 
finques, a Mirall trencat).

Coloms de guerra, la República  
i la Guerra Civil

1930
1939

En aquests anys entra en contac-
te amb la Colla de Sabadell: Joan 
Oliver; Armand Obiols (pseudò-
nim de Joan Prat Esteve), amb qui 
establiria una relació molt íntima 
a l’exili, i Francesc Trabal, amb qui 
viatjarà a Praga el 1938 represen-
tant el PEN Club català. 

Durant la Guerra Civil, 1936-1939, Mercè Rodoreda va 
treballar a les ordres de Joan Oliver/Pere Quart a la Institu-
ció de les Lletres Catalanes, de la Generalitat de Catalunya, 
institució que ell i la Colla de Sabadell havien impulsat. 
Treballant en aquesta institució farà dues grans amigues: la 
pintora Susina Amat i Julieta Franquesa. En canvi, Carme 
Manrubia, que també treballava per a la Generalitat, co-
mençarà la seva amistat amb Rodoreda, arran d’una trobada 
gairebé casual a casa de Susina Amat a Barcelona durant els 
anys seixanta del segle passat. Mercè Rodoreda, encara sense 
casa pròpia a les Gavarres, acabarà Mirall trencat a la casa de 
Carme Manrubia a Romanyà. 

Veiem que, en aquest temps, volia ser no sols una “mo-
derna de Barcelona”, sinó també una escriptora total: 
novel·la, narracions infantils, periodisme... 

1939
1949

Un llarg exili

El dilluns 23 de gener del 1939, Mercè Rodoreda, com 
altres escriptors i gent de la cultura catalana, se’n va de 
Barcelona amb el bibliobús (n’existia tan sols un) de la 
Conselleria de Cultura de la Generalitat. Establert aquell 
grup d’exiliats, des del 2 d’abril, al Castell de Roissy-en-
Brie, a prop de París, comença la seva “liaison” amb Ar-
mand Obiols (Sabadell, 1904 - Viena, 1971), que durarà 
fins a la mort d’ell. Formaven part del grup d’exiliats en 
el qual també hi havia Joan Oliver, Xavier Benguerel i 
Francesc Trabal i les seves mullers respectives, així com 
Agustí Bartra i Anna Murià, entre d’altres. 

Armand Obiols, “l’Obi” com li diu l’autora en cartes i a 
terceres persones, a part de l’amor que els uní, serà el seu 
primer i més rigorós crític. 

La parella Obiols-Rodoreda de Roissy-en-Brie aniran a 
París, d’on fugiran en entrar els alemanys el 1940. De Pa-
rís, passant per Orleans (“Orleans, 3 quilòmetres”), viuran 
a Llemotges i, després, a Bordeus fins al 1946, i altra vegada  
a París on s’establiran d’una forma més o menys definitiva 
a una “chambre de bonne”, el 21 de la rue Cherche-Midi.  

Pel que fa a la seva producció lite-
rària, durant els primers anys d’exi-
li l’autora pinta, escriu poemes  
(i guanya diversos guardons als Jocs 
Florals a l’exili, fins ser reconeguda 
Mestra en Gai Saber, mantenint una sucosa correspondèn-
cia amb un altre exiliat a Bèlgica, el poeta Josep Carner) i 
narracions, però no novel·la.

Torna per primera vegada a Catalunya, a Barcelona, per 
veure la seva mare i fill, el 1949, en una visita breu. Respec-
te als poemes que Rodoreda escriu en aquests anys, Josep 
Carner assegurava sentir-se més feliç per haver-la abocat 
a escriure’ls, que no pas dels seus propis poemes. També, 
en una carta a Carner, l’autora diu, pel que fa a la seva pri-
mera visita a Barcelona després de la guerra: “La primera 
impressió que es té quan s’arriba a Barcelona és que la FAI 
va guanyar la guerra...” (carta des de París, el 17 d’agost 
de 1949). De tota manera no és agosarat pensar, per la re-
dacció de La plaça del Diamant, que va ser una visita de-
terminant, com la visita següent, el 1954, a propòsit del 
casament del seu fill. 

Els pares de l’autora: Montserrat Gurguí 
i Guàrdia i Andreu Rodoreda i Sallent  
(sense data). 

(Arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda de 
l’Institut d’Estudis Catalans)

Amb el seu estimat avi 
verdaguerià, Pere Gurguí 
(sense data).

(Arxiu de la Fundació Mercè 
Rodoreda de l’Institut 
d’Estudis Catalans)

Febrer 1972

Joan Gurguí, oncle i, 
posteriorment, marit de 
l’autora (sense data). 

(Arxiu de la Fundació Mercè 
Rodoreda de l’Institut 
d’Estudis Catalans)

Febrer 1972

Carme Manrubia, la seva amiga 
dels temps del Comissariat 
de Propaganda, que es va 
exiliar a Veneçuela, va tornar 
a Catalunya i es va establir 
a Romanyà. Va ser a casa de 
Carme Manrubia a Romanyà 
on Mercè Rodoreda va escriure 
Mirall trencat. També Manrubia 
va ser qui va pagar les despeses 
de la Clínica Muñoz de Girona, 
on va morir Mercè Rodoreda, i 
va ser responsable –juntament 
amb l’autora d’aquests textos- 
del fet que les despulles de 
l’autora reposin al cementiri de 
Romanyà de la Selva. 

(Arxiu de la Fundació Mercè 
Rodoreda de l’Institut d’Estudis 
Catalans)

Febrer 1972

Les seves amigues, Susina Amat, Julieta 
Franquesa i una altra no identificada, del 
Comissariat de Propaganda de la Generalitat 
de Catalunya (1936). 

(Arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda de l’Institut 
d’Estudis Catalans)

Amb Armand Obiols (Joan Prat) a Villa 
Rosset, Roissy-en-Brie, França, 1939, 
als primers temps del seu exili i de la 
seva relació. 

(Arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda de 
l’Institut d’Estudis Catalans)

La casa on van anar a parar els 
intel·lectuals catalans exiliats: Villa 
Rosset, a Roissy-en-Brie, França (1939). 

(Arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda de 
l’Institut d’Estudis Catalans)

(Sense data, entre 1940-1948).

(Arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda de 
l’Institut d’Estudis Catalans)

Armand Obiols a la porta d’una oficina 
d’inspecció social (advertiu la doble titulació, 
en llengua alemanya i francesa) probablement 
a Bordeus, (sense data, 1943?). 

(Arxiu de la Fundació Mercè Rodoreda de l’Institut 
d’Estudis Catalans)

[1954] Certificat de 
nacionalitat espanyola 
expedit per les autoritats 
diplomàtiques franquistes. 

(Arxiu de la Fundació Mercè 
Rodoreda de l’Institut d’Estudis 
Catalans)

1950
1962

Europa, Europa i l’exili continua

Encara que té certa activitat poètica (Bestioles), aquests 
anys són els de la represa i èxit de la Mercè Rodoreda com 
a narradora. Rep el Premi Joan Santamaria pel conte Car-
naval (1956). També guanya el Premi Víctor Català amb 
Vint-i-dos contes (1957). No tot, però, són satisfaccions: el 
1960 es presenta al Premi Sant Jordi de novel·la, amb Co-
lometa (La plaça del Diamant), guardó que no obté. També 
el 1961 es presenta al mateix premi amb una altra novel·la 
que tampoc obté el premi. La publicació de La plaça del 
Diamant el 1962 suposa, però, l’inici de la seva consagra-
ció definitiva.

En el terreny privat, íntim, diríem, l’entrada d’Armand 
Obiols de traductor a la UNESCO (1951) i, després, a la 
ONU, significa una gran estabilitat econòmica per a la pa-
rella “Monsieur et Madame Prat”. S’instal·len a Ginebra 
(19 rue du Vidollet) sense deixar la “chambre de bonne” 
de París. Un cert lligam, però, d’Armand Obiols a Viena, 
on treballa per a l’ONU des de 1958, amb una altra dona, 
amb qui estarà d’alguna manera lligat sentimentalment 
fins a la seva mort li suposa un cert trasbals. 

L’autora passejant per 
Lausana amb Armand 
Obiols, segurament 
a finals dels anys 
cinquanta. 

(Arxiu de la Fundació 
Mercè Rodoreda de 
l’Institut d’Estudis Catalans)

Foto d’Studio Mandanis, Ginebra, 
11 de febrer, 1970

Al casament del seu 
únic fill, Jordi Gurguí 
Rodoreda, amb el 
pare de la núvia (juny, 
1955). 

(Arxiu de la Fundació 
Mercè Rodoreda de 
l’Institut d’Estudis 
Catalans)


