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Publiquen l'obra completa de Rodoreda amb textos que va rebutjar i 
altres d'inèdits  
05/12/2008 15:42 
 
BARCELONA, 5 de desembre (EUROPA PRESS) 
 
La Fundació Mercè Rodoreda i Edicions 62 publiquen l'obra completa de 
l'escriptora en diversos volums, el tercer dels quals conté l'obra de joventut 
--que ella "va rebutjar totalment"--, i el quart, l'obra inèdita de teatre i 
poesia, bona part de la qual són simples "esbossos", ha explicat avui el 
filòleg Joaquim Molas, de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i de la comissió 
tècnica de la Fundació. 
 
"Amb aquestes obres no traïm la voluntat de Rodoreda", ha prosseguit, 
argumentant que s'indica en tot moment quina és l'obra canònica, quina va 
rebutjar i quina va deixar inèdita --"que és molta", ha postil·lat Molas--. 
 
Els dos primers volums s'han publicat avui i contenen la seva narrativa de 
maduresa: en el primer es compendien les novel·les 'Aloma', 'La plaça del 
Diamant', 'El carrer de les Camèlies', 'Jardí vora el mar', 'Mirall trencat' i 
'Quanta, quanta guerra'. El segon conté els reculls '22 contes', 'La meva 
Cristina i altres contes', 'Semblava de seda i altres contes' i 'Viatges i flors'. 
 
A més, aquest segon volum, que es comercialitza en un estoig amb el 
primer, recull alguns textos literaris dels últims anys, alguns dels quals són 
autobiogràfics, els dos únics contes escrits els últims anys (1980-1982) i 
les dues novel·les que va deixar inacabades: 'La mort i la primavera' i 
'Isabel i Maria'. 
 
"A partir d'ara, 'La mort i la primavera' només es pot llegir en aquesta 
edició", ha assegurat Molas tenint en compte que existeixen "tres o quatre" 
redaccions d'aquesta novel·la i els responsables de l'edició del volum, Jordi 
Cornudella i Carme Arnau, ofereixen un text "definitiu" i "aproximat al que 
hauria estat l'original, que no existeix", ha dit Molas. 
 
El tercer volum sortirà a la primavera i conté, entre d'altres, el text primitiu 
d''Aloma' i diversos escrits periodístics que va rebutjar. "No podíem amagar 
unes obres. Havíem de pensar també en el lector", ha assegurat Molas, al 
qual Cornudella ha afegit que Rodoreda els hauria destruït si realment no 
hagués volgut que es publiquessin. 
 
L'octubre de l'any que ve veurà la llum el quart volum, compendi d'obres 
teatrals i poètiques, moltes de les quals estan inacabades. 
 
L'epistolari de Rodoreda, cinquè i últim volum de l'obra completa, encara 
no té data de publicació i només contindrà les cartes que l'autora va enviar. 
"És un dels volums més difícils de fer", ha reconegut Molas, pel fet d'haver 
de localitzar els hereus dels receptors de les cartes. 
 
Al costat del president de Grup 62, Josep Maria Castellet, Molas ha indicat 
que en aquest Any Rodoreda, que ha commemorat el centenari del seu 
naixement, la fundació tenia com a objectius prioritaris recollir el conjunt 
de l'obra de l'autora, "tant la publicada com la inèdita", i establir un text 
canònic, perquè era "necessari".[FIN] 
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Mercè Rodoreda, al complet 
Es presenten els dos primers volums de la narrativa completa de l'escriptora catalana 

Coincidint amb el centenari del naixement de l'escriptora Mercè Rodoreda, 

l'Institut d'Estudis Catalans, la Fundació Mercè Rodoreda i el Grup 62 han 

començat a editar la seva obra completa. Narrativa completa. Novel·les i 

contes conté l'obra narrativa de maduresa de la barcelonina, amb les 

novel·les i els contes que va escriure a partir de l'exili fins la seva mort. A 

partir d'aquesta setmana ja es poden trobar a les llibreries els primers dos 

volums d'aquesta col·lecció. Aloma, La plaça del Diamant, El carrer de les 

camèlies, Jardí vora el mar, Mirall Trencat i Quanta, quanta guerra, formen 

part del primer volum a la venda. Per al segon, s'han reservat els llibres de 

contes: 22 contes, La meva Cristina i altres contes, Semblava de seda i altres 

contes i Viatges i flors. A partir de 2009 apareixeran un tercer volum en el 

qual figurarà tota l'obra que la pròpia Rodoreda va rebutjar: cinc novel·les, 

entre elles la primitiva Aloma, i tota la seva obra periodística, que va cultivar 

al començament de la seva carrera, entre el 1933 i el 1935. 
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IMATGES 1 

EFE/Toni  Garr iga  

D'esquerra a dreta, el catedràtic de llengua literatura 
catalana, Joaquin Molas, la professora especialista en 
Mercè Rodoreda, Carme Arnau, l'escriptor Jordi 
Cornudella, i el crític literari Jose Maria Castellet, en la 
presentació dels dos primers volums de l'obra completa 
de l'escriptora catalana. (Foto: EFE/Toni Garriga).  
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Publiquen els textos canònics amb les obres 
completes de Mercè Rodoreda 
L'edició inclou obres de referència de l'autora com "La plaça del Diamant" o "Aloma" 

 

BARCELONA | ACN/DDG  
Dos volums amb els textos canònics de Mercè 
Rodoreda inauguren les obres completes de 
l'escriptora. Les obres, editades per Grup 62 i amb 
l'aval de la fundació dedicada a l'autora, han 
coincidit amb el tancament de l'any Rodoreda, en el 
centenari del seu naixement.  
Aquesta primera entrega inclou obres de referència 
com ara Aloma, La plaça del diamantEl carrer de les 
camèlies i també els reculls de contes, i els pròxims 
cinc volums recopilaran obra inèdita, com textos 
teatrals i poesia, un epistolari i també els títols que 
l'escriptora va rebutjar, cinc novel·les i els articles 
periodístics, que va escriure al principi de la seva 
carrera.En un estoig especial, ahir van sortir a la 
venda aquests dos primers volums de les obres 
completes de Rodoreda. El primer inclou Aloma, La plaça del diamant, El carrer de les camèlies, Jardí vora el 
mar, Mirall trencat i Quanta, quanta guerra, i el segon aplega els llibres de narracions breus 22 contes, La 
meva Cristina i altres contes, Semblava de seda i altres contes i Viatges i flors, textos autobiogràfics i els dos 
únics contes dels últims anys, a més de dues novel·les inacabades. 
Les primeres són obres canòniques, que l'autora va escriure a partir de l'exili i fins a la seva mort, el 1983. 
"Fins i tot ho és Aloma", explicava des de la comissió de la Fundació Rodoreda Joaquim Molas, "perquè la 
versió que s'hi inclou està revisada per l'autora després de la primera publicació". Molas va recordat que la 
Fundació sempre "ha intentat ser fidel" a la voluntat de Rodoreda de no publicar per al gran públic obres que 
no la satisfeien. Però en aquest cas, la Fundació ha decidit publicar els textos, que sortiran a la venda cap a la 
primavera de 2009, inclús l'Aloma rebutjada, en un volum amb cinc novel·les i articles periodístics de la 
primera època, els anys trenta. Molas ha justificat la decisió "tenint en compte els drets de l'autora i els drets 
dels lectors", i per la consideració que la Fundació "no podia amagar unes obres". Així, es publicaran sota el 
títol d'obres de joventut i s'especificarà que l'autora les rebutjava. 
Per la Fundació Mercè Rodoreda, en aquestes obres completes no hi ha cap "traïció" a l'escriptora, en paraules 
de Molas, perquè es distingeix molt bé el que l'autora considerava obra pròpia del que directament rebutjava i 
del que va deixar inèdit. En el segon volum, que s'ha presentat aquest divendres en un acte a l'Institut 
d'Estudis Catalans, hi ha dues d'aquestes obres inacabades, La mort i la primavera i Isabel i Maria. 
El contracte per fer unes obres completes de Mercè Rodoreda, que s'han editat a cura de Carme Arnau, es va 
firmar el 1965 amb l'editorial, aleshores incipient, tal com ha recordat el president de Grup 62, Josep Maria 
Castellet, que ha mostrat un contracte de 20.000 pessetes per fer les obres completes de l'escriptora, que es 
van publicar per primer cop el 1976, en una decisió que Castellet ha qualificat d'"intuïtiva". 
Així, a banda d'establir el text canònic, el que l'autora reconeixia com a publicable, que apareix en el primer 
volum, i editar l'obra rebutjada en el tercer volum, les obres completes també incorporaran un quart 
lliurament d'obra inèdita, que consta de teatre i poesia, que va deixar inacabada, especialment els versos, i un 
cinquè volum que inclourà l'epistolari, unes cartes que Joaquim Molas considera textos públics.  

 

 

   

Un moment de la presentació dels dos volums de Mercè 
Rodoreda, ahir a Barcelona.
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