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 ► comunicació 

 
La Fundació Mercè Rodoreda de l’IEC recupera les 
primeres novel·les de l’escriptora  
 
Edició crítica de ‘Sóc una dona honrada’ i ‘Del que hom no pot fugir’  
  
La Fundació Mercè Rodoreda de l’Institut d’Estudis Catalans ha recuperat amb quatre edicions 
crítiques les primeres novel·les de Mercè Rodoreda, publicades als anys trenta i que l’escriptora, 
quan va arribar a la maduresa, no va voler refer ni incloure en les seves obres completes. Es 
tracta de Sóc una dona honrada i Del que hom no pot fugir, que integren el volum I de Primeres 
novel·les, que s’acaba d’editar dins la col·lecció «Arxiu Mercè Rodoreda» de la Fundació, la 
mateixa col·lecció en la qual el 2002 es va editar el volum II d’aquesta obra, amb Un dia de la 
vida d’un home i Crim.  
 
L’objectiu del projecte, dirigit pel doctor Joaquim Molas i elaborat per Roser Porta, és recuperar 
per al públic especialitzat les obres de joventut de l’escriptora més important de la literatura 
catalana, que fins ara eren molt difícils de localitzar, i oferir-les netes dels nombrosos errors 
tipogràfics dels anys trenta i amb una anotació crítica que les relacioni, d’una banda, amb el 
context del qual van sorgir, i, de l’altra, amb la resta de la producció de Mercè Rodoreda.   
 
El projecte, que es completarà en breu amb un llibre d’estudi de les quatre obres, no té una 
finalitat comercial, per això les quatre edicions es destinaran bàsicament a les biblioteques, 
universitats i altres centres on els estudiosos de Mercè Rodoreda hi puguin accedir fàcilment. La 
voluntat és omplir un buit en l’anàlisi de l’autora, sempre estudiada a partir d’Aloma, i conèixer en 
profunditat els seus orígens literaris i relacionar-los amb la producció periodística, d’assaig (el 
diàleg epistolar «Estils», amb Delfí Dalmau, dins el llibre Polèmica) i de narrativa curta del 1932 
(tenia vint-i-quatre anys) al 1936, una època d’intensíssima activitat per a Rodoreda.  
 
Sóc una dona honrada? (Llibreria Catalònia, 1933), Del que hom no pot fugir (Dalmau, 1934), 
Un dia de la vida d’un home (Proa, 1934) i Crim (Rosa dels Vents, 1936) formen un conjunt 
unitari (perquè Rodoreda construeix aquests textos inspirant-se sempre en altres obres literàries 
i perquè tots tenen com a tema la impossibilitat de l’amor) i permeten descobrir una Mercè 
Rodoreda humorista i reconèixer-li un lloc dins la literatura catalana. La jove Rodoreda és tan 
humorista, irreverent i desmitificadora com Francesc Trabal o Joan Oliver. Fa humor sobre les 
heroïnes romàntiques, els cavallers com Don Joan i El paradís perdut, de Milton, a més de la 
Bíblia. Parodia el Faust de Goethe i el gènere policíac i exerceix com a cronista lúdica d’una 
època i dels seus protagonistes culturals. És una escriptora que, com en la maduresa, no creu 
en l’amor, i encara menys en l’amor idealitzat que presenten molts personatges de la literatura. 

 
Barcelona, 19 de maig del 2006 

 
Més informació: 

• Fundació Mercè Rodoreda: http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/Fundacio.doc 
• Roser Porta: http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/Roser_Porta.doc 
• Reportatge fotogràfic (Font: Arxiu Mercè Rodoreda de l’IEC): 

http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/imatges/Rodoreda/ 
• Peus de fotos: http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/peus_fotos.doc 
• Portada de l’obra: http://www.iec.cat/Comunicacio_IEC/primeres_novelles.jpg 
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La Fundació Mercè Rodoreda  
 
 
La Fundació privada Mercè Rodoreda va ser constituïda el març del 1992 per l’Institut 
d’Estudis Catalans, hereu de la propietat intel·lectual de l’autora, amb la finalitat de tenir cura 
de l’obra i de gestionar-ne els drets d’autor. Formen la Comissió Tècnica de la Fundació Jordi 
Sarsanedas, Joan Triadú i Joaquim Molas. La Fundació disposa de l’arxiu personal de 
l’escriptora i d’una biblioteca complementària. Les finalitats de la Fundació són concedir 
premis i ajuts a treballs d’investigació sobre la narrativa catalana del segle XX i divulgar l’obra 
de Mercè Rodoreda. L’any 1997 la Fundació va acordar iniciar una línia de publicacions amb 
dues col·leccions: l’«Arxiu Mercè Rodoreda» i la «Biblioteca Mercè Rodoreda». En la primera 
es publicaran els fons de l’Arxiu Mercè Rodoreda, en edició crítica i per a estudiosos, i en la 
segona es publicaran els treballs que la Comissió Tècnica consideri d’interès per a la difusió 
de l’obra de l’autora. 
 
Fins ara, formen la col·lecció «Arxiu Mercè Rodoreda» les obres següents: 

 Mercè Rodoreda. La mort i la primavera. A cura de Carme Arnau. Edició crítica. 
 Mercè Rodoreda. Un cafè i altres narracions. A cura de Carme Arnau. Recull de 

contes dels anys trenta. 
 Mercè Rodoreda. Primeres novel·les. Volum II: Un dia de la vida d’un home. Crim. A 

cura de Roser Porta. Edició crítica. 
 Mercè Rodoreda. Primeres novel·les. Volum I: Sóc una dona honrada? Del que hom 

no pot fugir. A cura de Roser Porta. Edició crítica. 
 
D’altra banda, la col·lecció «Biblioteca Mercè Rodoreda» està formada per les obres que 
segueixen: 
 

 M. Isidra Mencos. Mercè Rodoreda: Una bibliografia crítica (1963-2001). Amb una 
relació de les obres feta per Eulàlia Miret i Raspall. 

 Carme Arnau. Memòria i ficció en l’obra de Mercè Rodoreda. 
 
El disseny de la coberta de les publicacions va ser obra de Ricard Giralt-Miracle. 
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Curadora de l’edició crítica: Roser Porta Espluga 
 
 
Roser Porta Espluga (la Seu d’Urgell, 1971) és llicenciada en filologia catalana per la 
Universitat de Barcelona. Després de seguir els dos cursos del doctorat de literatura 
contemporània, el 1997 va presentar a la Universitat de Barcelona el treball d’investigació 
(tesina) Paròdia i gènere: Crim, de Mercè Rodoreda. Edició i estudi, dirigit pel doctor Joaquim 
Molas, amb una qualificació d’excel·lent per unanimitat. Ha rebut ajuts de la Fundació Mercè 
Rodoreda per a l’estudi de les novel·les dels anys trenta, i el 1998 va rebre el Premi Fundació 
Mercè Rodoreda de l’Institut d’Estudis Catalans pel treball Mercè Rodoreda, humorista. 
  

A més de tenir cura dels dos volums de 
Primeres novel·les, ha publicat «Mercè 
Rodoreda i el periodisme satíric. 
Clarisme i El Be Negre (1933-1935)» a 
Serra d’Or núm. 463-464 (juliol-agost 
1998), i ha participat en el llibre catàleg 
col·lectiu Mercè Rodoreda, una poética 
de la memoria, amb motiu de l’exposició 
homònima a Madrid dins el programa 
Cataluña Hoy, l’abril del 2002. 
Actualment és cap de redacció a El 
Periòdic d’Andorra. 
 

 
 
Telèfon i dades de contacte:  973 360 637 
    00 376 340 150 (Mòbil d’Andorra) 
    roserporta@gmail.com 
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NOVETATS BIBLIOGRÀFIQUES

Roser Porta recupera les quatre
primeres novel.les de Rodoreda

JORDI SALAZAR*
ESCALDES-ENGORDANY

FUNDACIÓ MERCÈ RODOREDA/IEC

La periodista i
filòloga s’encarrega
de l’edició crítica dels
textos en dos volums

El projecte inclou
també un estudi sobre
les obres, que daten
dels anys 30

L
a Fundació Mercè Rodoreda
de l’Institut d’Estudis Cata-
lans ha recuperat amb qua-
tre edicions crítiques les pri-

meres novel.les de Mercè Rodoreda,
publicades als anys 30 i que l’escrip-
tora, quan va arribar a la maduresa,
no va voler refer ni incloure en les
seves obres completes. L’edició, a
càrrec de la cap de redacció d’EL PE-
RIÒDIC D’ANDORRA, Roser Porta,
està dividida en dos volums que per-
tanyen a la col.lecció Arxiu Mercè Ro-
doreda: el primer, que acaba de sor-
tir a la llum, està integrat per Sóc
una dona honrada? i Del que hom no
pot fugir, mentre que el segon, que
data del 2002, inclou Un dia de la vi-
da d’un home i Crim.

L’objectiu del projecte, dirigit pel
doctor Joaquim Molas, és recuperar
per al públic especialitzat les obres
de joventut de l’escriptora més im-
portant de la literatura catalana,
que fins ara eren molt difícils de lo-
calitzar. Així mateix, l’edició les ofe-
reix netes dels nombrosos errors ti-
pogràfics dels anys 30 i amb una
anotació crítica que les relacioni,
d’una banda, amb el context del
qual van sorgir i, de l’altra, amb la

resta de la producció literària de
Mercè Rodoreda.

Aquesta iniciativa, que es comple-
tarà en breu amb un llibre d’estudi
de les quatre obres, no té una finali-
tat comercial i és per això que les
quatre edicions es destinaran bàsica-
ment a les biblioteques, universitats
i altres centres on els estudiosos de
Mercè Rodoreda hi puguin accedir
fàcilment. La voluntat és omplir un
buit en l’anàlisi de l’autora, sempre
estudiada a partir d’Aloma, conèixer
a fons els seus orígens literaris i rela-
cionar-los amb la producció pe-
riodística, d’assaig i de narrativa cur-
ta del període 1932-1936, una època
d’intensa activitat per a Rodoreda.

HUMOR I IRREVERÈNCIA / Les quatre
novel.les editades per Porta formen
un conjunt unitari, perquè Rodore-
da construeix aquests textos inspi-
rant-se sempre en altres obres li-
teràries i «perquè totes tenen com a
tema la impossibilitat de l’amor, i
permeten descobrir una Mercè Ro-
doreda humorista i reconèixer-li un
lloc dins la literatura catalana», ex-
plica Roser Porta, i hi afegeix: «La jo-
ve Rodoreda és tan humorista, irre-
verent i desmitificadora com Fran-
cesc Trabal o Joan Oliver, i fa humor
sobre les heroïnes romàntiques, els
cavallers com Don Joan i El paradís
perdut, de Milton, a més de la Bíblia».
Així mateix, l’autora parodia també
el Faust de Goethe i el gènere po-
licíac, i exerceix com a cronista lúdi-
ca d’una època i dels seus protago-
nistes culturals. «És una escriptora
que, com en la maduresa, no creu
en l’amor, i encara menys en l’amor
idealitzat que presenten molts per-
sonatges de la literatura», conclou
Porta a propòsit de les obres. H
*jsalazar@andorra.elperiodico.com

EXPOSICIONS

Pantebre presenta una sèrie
fotogràfica sobre el Madriu
b

EL PERIÒDIC
ANDORRA LA VELLA

bLa mostra recull una
trentena de fotografies
panoràmiques fetes els
darrers quaranta anys

La seu del Col.legi d’Arquitectes
d’Andorra acollirà a les vuit del ves-
pre d’avui la inauguració de l’expo-
sició fotogràfica titulada La conca del
Madriu, un paisatge perenne. Es tracta
d’una mostra formada per imatges
panoràmiques realitzades per l’artis-
ta andorrà Jordi Pantebre durant els
darrers 40 anys i totes relacionades
amb l’emblemàtic espai natural del
Principat.

L’exposició, que romandrà oberta
fins al 3 d’octubre vinent, és la terce-

ra part d’una trilogia que reflecteix
la manera particular que té el fotò-
graf de veure la natura a través de
l’objectiu de la càmera fotogràfica.
Aquest tríptic va iniciar-se ara fa tres
anys, amb la col.lecció 53 metres de
carenada. La segona part, presentada
el mes d’octubre passat, consistia en
un documental exhaustiu en multi-
visió dedicat a la vall del Madriu-Pe-
rafita-Claror, inscrita per la Unesco a
la llista del patrimoni de la humani-
tat.

A partir d’avui, Jordi Pantebre
mostra al públic una trentena de fo-

tografies en format panoràmic per-
tanyents a una sèrie iniciada l’any
1966 i que tenen com a temàtica la
conca hidrogràfica del riu Madriu.

Nascut a Escaldes l’any 1950, Jor-
di Pantebre va iniciar-se en el món
de la fotografia amb onze anys i va
cursar posteriorment els estudis a
l’Institut Francès de Fotografia, on
va graduar-se el 1969. A partir de
1975 s’especialitza en la realització
audiovisual i funda a Holanda el
col.lectiu DIALD multivisió. Després
d’haver treballat en diversos indrets
d’Europa, l’any 1987 va establir-se al
Principat, on ha format part del
col.lectiu d’artistes La Xarranca.

La conca del Madriu, un paisatge pe-
renne es pot visitar de dilluns a di-
vendres de deu del matí a una del
migdia i de tres a set de la tarda. H

Les obres romandran
exposades al Col.legi
d’Arquitectes fins al 3
d’octubre vinent

33 A dalt, una imatge dels dos
volums que integren les edicions
crítiques de les primeres novel.les
de Mercè Rodoreda. A baix, la
periodista i filòloga Roser Porta. A
la dreta, Rodoreda als anys 30,
l’època en què va escriure els
textos que ara publica l’Institut
d’Estudis Catalans.
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La Fundació Mercè Rodoreda reedita les primeres 
novel·les escrites per l´autora ara fa setanta anys 
 
Les primeres novel·les de l'escriptora catalana Mercè 
Rodoreda han estat publicades de nou ara, més de 70 
anys després que fossin escrites i editades per primera 
vegada. 
 
La Fundació Mercè Rodoreda de l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC) ha recuperat amb quatre edicions 
crítiques les primeres novel·les de Rodoreda, que 
l'autora de La plaça del Diamant no va voler refer ni 
incloure en les seves obres completes. 
 
Les obres ara reeditades són Sóc una dona honrada? i 
Del que no podem fugir, que integren el primer volum. 
Amb la publicació d'aquestes dues novel·les es 
completa la recuperació de l'obra inicial de Rodoreda, 
que va començar el 2002 amb l'edició del segon volum, 
en el qual s'incloïen Un dia en la vida d'un home i Crim. 
 
L'objectiu del projecte, dirigit pel doctor Joaquim Molas 
i realitzat per l'especialista Roser Porta, és «recuperar 
per al públic especialitzat les obres de joventut de 
l'escriptora més important de la literatura catalana, que 
fins ara eren molt difícils de localitzar». Porta explica 
que les noves edicions estan «netes dels nombrosos 
errors tipogràfics dels anys trenta» i una anotació 
crítica.  
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Publican nuevamente las primeras novelas de 
Rodoreda, 70 años después 
 

 
 
 
 
 
 
 

BARCELONA.- Las primeras novelas de la escritora 
catalana Mercé Rodoreda han sido publicadas de nuevo 
ahora, más de 70 años después de que fueran escritas 
y editadas por primera vez. La Fundación Mercé 
Rodoreda del Instituto de Estudios Catalanes (IEC) ha 
recuperado con cuatro ediciones críticas las primeras 
novelas de Rodoreda, que la autora de “La plaza del 
Diamante” no quiso rehacer ni incluir en sus obras 
completas. Las obras ahora reeditadas son “Sóc una 
dona honrada?” (¿Soy una mujer honrada?) y “Del que 
hom no pot fugir” (De lo que no podemos huir), que 
integran el primer volumen. 
 
Con la publicación de estas dos novelas se completa la 
recuperación de la obra inicial de Rodoreda, que 
comenzó en 2002 con la edición del segundo volumen, 
en el que se incluían “Un dia de la vida d’un home” (Un 
día en la vida de un hombre) y “Crim” (Crimen). El 
objetivo del proyecto, dirigido por el doctor Joaquim 
Molas y realizado por la especialista Roser Porta, es 
“recuperar para el público especializado las obras de 
juventud de la escritora más importante de la literatura 
catalana, que hasta ahora eran muy difíciles de 
localizar”. 
 
Porta explica que las nuevas ediciones están “limpias 
de los numerosos errores tipográficos de los años 
treinta y han sido enriquecidas con una anotación 



Diario del Alto Aragón    04/09/2006 

crítica que las relaciona, por un lado, con el contexto en 
el que fueron escritas, y por otro, con el resto de la 
producción de Rodoreda”. 
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Publicades primeres novel·les Rodoreda 70 anys 
després d'escrites 
 
Jose Oliva 
 
Barcelona, 3 set (EFE).- Les primeres novel·les de 
l'escriptora catalana Mercè Rodoreda han tornat a ser 
publicades ara, més de 70 anys després que fossin 
escrites i editades per primera vegada. 
 
La Fundació Mercè Rodoreda de l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC) ha recuperat amb quatre edicions 
crítiques les primeres novel·les de Rodoreda, que 
l'autora de "La plaça del Diamant" no va voler refer ni 
incloure en les seves obres completes. 
 
Les obres ara reeditades són "Sóc una dóna honrada?" i 
"Del que hom no pot fugir" (Del que no podem fugir), 
que integren el primer volum. 
 
Amb la publicació d'aquestes dues novel·les es 
completa la recuperació de l'obra inicial de Rodoreda, 
que va començar el 2002 amb l'edició del segon volum, 
en què s'incloïen "Un dia de la vida d'un home" i 
"Crim". 
 
L'objectiu del projecte, dirigit pel doctor Joaquim Molas 
i realitzat per l'especialista Roser Porta, és "recuperar 
per al públic especialitzat les obres de joventut de 
l'escriptora més important de la literatura catalana, que 
fins ara eren molt difícils de localitzar". 
 
Porta explica que les noves edicions estan "netes dels 
nombrosos errors tipogràfics dels anys trenta i han 
estat enriquides amb una anotació crítica que les 
relaciona, d'una banda, amb el context en què van ser 
escrites, i de l'altra, amb la resta de la producció de 
Rodoreda". 
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Segons Porta, aquestes edicions pretenen "omplir un 
buit en l'anàlisi de l'escriptora, sempre estudiada a 
partir d''Aloma', i conèixer en profunditat els seus 
orígens literaris i relacionar-los amb la producció 
periodística, d'assaig i de narrativa curta des de 1932 a 
1936, una època d'intensa activitat per a Rodoreda". 
 
Les quatre novel·les editades per la Fundació Rodoreda, 
que la pròpia escriptora no va voler reescriure ni 
incloure en les seves obres completes, formen, en 
paraules de Porta, "un conjunt unitari", perquè 
l'escriptora barcelonina "va construir aquests textos 
inspirant-se sempre en altres obres literàries i a més 
totes tenen com a tema troncal la impossibilitat de 
l'amor". 
 
En les seves pàgines, afegeix, el lector descobreix una 
Mercè Rodoreda "humorista, irreverent i 
desmitificadora", com ho van ser Francesc Trabal o 
Joan Oliver. 
 
La jove Rodoreda ironitza sobre les heroïnes 
romàntiques i se'n riu de cavallers com Don Juan i del 
poema èpic "Paradís perdut", del poeta i assagista 
anglès del segle XVII John Milton. 
 
L'autora de "Mirall trencat" paròdia a més el "Faust" de 
Goethe i el gènere policíac, i exerceix en aquestes 
pàgines com cronista lúdica d'una època i dels seus 
protagonistes culturals. 
 
Per Porta, com en la seva maduresa, Rodoreda "no creu 
en l'amor i encara menys en l'amor idealitzat que 
presenten molts personatges de la literatura". 
 
Amb "Sóc una dóna honrada?" (escrita el 1932, però 
publicada el 1933), Rodoreda, apunta Roser Porta, 
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inicia la primera dels seus quatre "novel·les 
hipertextuals", en què "imita alguns dels seus autors 
més admirats". 
 
En aquest cas, l'autora "utilitza i simplifica els 
esquemes de 'Laura a la ciutat dels sants' del seu 
admirat Miquel Llor" i intenta aproximar-se a la novel·la 
psicològica sobre un triangle amorós. 
 
Curiosament, Rodoreda va presentar aquesta primera 
novel·la al Premi Crexells, però no va passar de la 
primera votació del jurat. 
 
En "Del que hom no pot fugir" (1934), Mercè Rodoreda 
torna a escollir, i ja no ho farà més, un escenari rural, 
en què fon diversos referents literaris que admira 
profundament, com Víctor Catalá i Joaquim Ruyra. 
 
La seva segona novel·la reincideix en el mateix tema de 
l'adulteri i la negació de l'amor i prefigura en alguns 
passatges la que serà la seva primera gran novel·la, 
"Aloma", que acabarà d'escriure només dos anys 
després, a l'abril de 1936. 
 
Llicenciada en filologia catalana per la Universitat de 
Barcelona, Roser Porta, actualment cap de redacció del 
Diari d'Andorra, ja va estudiar en el seu tesi doctoral el 
tema de la paròdia a "Crim" i el 1998 va rebre el Premi 
Fundació Mercè Rodoreda pel treball "Mercè Rodoreda, 
humorista". 
 
Entre els seus estudis destaquen així mateix "Mercè 
Rodoreda i el periodisme satíric. 'Clarisme' i 'El Be 
Negre'(1933-1936)". EFE. 
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Las primeras novelas de la escritora catalana 
Mercè Rodoreda vuelven a ser publicadas 

Las obras reeditadas son 'Sóc una dona honrada?' y 
'Del que hom no pot fugir' 

 

Mercè Rodoreda, el 24 de septiembre de 1980, cuando 
recibió el Premio Ciudad de Barcelona de literatura que 
le entregó el alcalde de la ciudad, Narcís Serra. 
EFE/Foto de archivo 

Las primeras novelas de la escritora catalana Mercè 
Rodoreda han vuelto a ser publicadas ahora, más de 70 
años después de ser escritas y editadas por primera 
vez.  

La 'Fundació Mercè Rodoreda de l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC)' ha recuperado con cuatro ediciones 
críticas las primeras novelas de Rodoreda, que la 
autora de 'La plaza del Diamant' no quiso incluir en sus 
obras completas.  

Las obras reeditadas son 'Sóc una dona honrada?' i 'Del 
que hom no pot fugir', que integran el primer volumen. 
Con la publicación de estas dos novelas se completa la 
recuperación de la obra inicial de Rodoreda, que 
comenzó en 2002 con la edición del segundo volumen, 
en el cual se incluyen 'Un día de la vida de un hombre' 
y 'Crim'.  
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El objetivo del proyecto, dirigido por Joaquim Molas y 
realizado por la especialista Roser Porta, es "recuperar 
para el público especializado las obras de juventud de 
la escritora más importante de la literatura catalana, 
que hasta ahora eran muy difíciles de localizar".  

Porta explica que las nuevas ediciones están "limpias 
de los numerosos errores tipográficos de los años 30 y 
han estado enriquecidas con una anotación crítica que 
las relaciona, por otra parte, con el contexto en el que 
fueron escritas, y por otra parte, con el resto de la 
producción de Rodoreda".  

Según Porta, estas ediciones pretenden "llenar un vacío 
en el análisis de la escritora, siempre estudiada a partir 
de Aloma, y conocer en profundidad sus orígenes 
literarios y relacionarlos con la producción periodística, 
de ensayo y narrativa corta desde 1932 hasta 1936, 
una época de intensa actividad para Rodoreda.  
 
El tema central: el amor 

Las cuatro novelas editadas por la 'Fundació Rodoreda', 
que la propia escritoria no quiso reescribir ni incluir en 
sus obras completas, forman, en palabras de Porta, "un 
conjunto unitario", porque la escritora barcelonesa 
"construyó esos textos inspirándose siempre en otras 
obras literarias y además todas tienen como tema 
troncal la imposibilidad del amor".  

En sus páginas, añade, el lector descubre una Mercè 
Rodoreda "humorista, irreverente y desmitificadora".La 
joven Rodoreda ironiza sobre las heroínas románticas y 
se ríe de los caballeros como Don Juan. L'autora de 
'Mirall trencat' parodia el 'Faust' de Goethe y el género 
policíaco, y ejerce en estas páginas como cronista 
lúdica de una época y de sus protagonistas culturales.  
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Con 'Sóc una dóna honrada?' (escrita el 1932, pero 
publicada el 1933), Rodoreda- apunta Roser Porta- 
inicia la primera de sus cuatro "novelas hipertextuales", 
en las que imita a algunos de sus autores más 
admirados.  

En 'Del que hom no pot fugir' (1934), Mercè Rodoreda 
vuelve a escoger, y ya no lo hará más, un escenario 
rural, en el que funde diversos referentes literarios 
catalanes que admira profundamente.  

La segunda novela reincide en el mismo tema de 
adulterio y la negación del amor, y prefigura en algunos 
pasajes la que será su primera gran novela, 'Aloma', 
que terminará de escribir sólo dos años despuués, en 
abril de 1936.  

Licenciada en filología catalana por la Universitat de 
Barcelona, Roser Porta, actualmente jefa de redacción 
del Diari d'Andorra, ya estudió en su tesis doctoral el 
tema de la parodia en 'Crim' y en 1998 recibió el 'Premi 
Fundació Mercè Rodoreda' por el trabajo 'Mercè 
Rodoreda, humorista'. 
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Publicadas primeras novelas Rodoreda 70 años 
después de escritas 
 
Las primeras novelas de la escritora catalana Mercé 
Rodoreda han sido publicadas de nuevo ahora, más de 
70 años después de que fueran escritas y editadas por 
primera vez. 
 
La Fundación Mercé Rodoreda del Instituto de Estudios 
Catalanes (IEC) ha recuperado con cuatro ediciones 
críticas las primeras novelas de Rodoreda, que la 
autora de 'La plaza del Diamante' no quiso rehacer ni 
incluir en sus obras completas. 
 
Las obras ahora reeditadas son 'Sóc una dona 
honrada?' (¿Soy una mujer honrada?) y 'Del que hom 
no pot fugir' (De lo que no podemos huir), que integran 
el primer volumen. 
 
Con la publicación de estas dos novelas se completa la 
recuperación de la obra inicial de Rodoreda, que 
comenzó en 2002 con la edición del segundo volumen, 
en el que se incluían 'Un dia de la vida d'un home' (Un 
día en la vida de un hombre) y 'Crim' (Crimen). 
 
El objetivo del proyecto, dirigido por el doctor Joaquim 
Molas y realizado por la especialista Roser Porta, es 
'recuperar para el público especializado las obras de 
juventud de la escritora más importante de la literatura 
catalana, que hasta ahora eran muy difíciles de 
localizar'. 
 
Porta explica que las nuevas ediciones están 'limpias de 
los numerosos errores tipográficos de los años treinta y 
han sido enriquecidas con una anotación crítica que las 
relaciona, por un lado, con el contexto en el que fueron 
escritas, y por otro, con el resto de la producción de 
Rodoreda'. 
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Según Porta, estas ediciones pretenden 'llenar un vacío 
en el análisis de la escritora, siempre estudiada a partir 
de 'Aloma', y conocer en profundidad sus orígenes 
literarios y relacionarlos con la producción periodística, 
de ensayo y de narrativa corta desde 1932 a 1936, una 
época de intensa actividad para Rodoreda'. 
 
Las cuatro novelas editadas por la Fundación Rodoreda, 
que la propia escritora no quiso reescribir ni incluir en 
sus obras completas, forman, en palabras de Porta, 'un 
conjunto unitario', porque la escritora barcelonesa 
'construyó estos textos inspirándose siempre en otras 
obras literarias y además todas tienen como tema 
troncal la imposibilidad del amor'. 
 
En sus páginas, añade, el lector descubre una Mercé 
Rodoreda 'humorista, irreverente y desmitificadora', 
como lo fueron Francesc Trabal o Joan Oliver. 
 
La joven Rodoreda ironiza sobre las heroínas 
románticas y se ríe de caballeros como Don Juan y del 
poema épico 'Paraíso perdido', del poeta y ensayista 
inglés del siglo XVII John Milton. 
 
La autora de 'Mirall trencat' (Espejo roto) parodia 
además el 'Fausto' de Goethe y el género policíaco, y 
ejerce en estas páginas como cronista lúdica de una 
época y de sus protagonistas culturales. 
 
Para Porta, al igual que en su madurez, Rodoreda 'no 
cree en el amor y todavía menos en el amor idealizado 
que presentan muchos personajes de la literatura'. 
 
Con 'Sóc una dona honrada?' (escrita en 1932, pero 
publicada en 1933), Rodoreda, apunta Roser Porta, 
inicia la primera de sus cuatro 'novelas hipertextuales', 
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en las que 'imita a algunos de sus autores más 
admirados'. 
 
En este caso, la autora 'utiliza y simplifica los esquemas 
de 'Laura a la ciutat dels sants' de su admirado Miquel 
Llor' e intenta aproximarse a la novela psicológica sobre 
un triángulo amoroso. 
 
Curiosamente, Rodoreda presentó esta primera novela 
al Premio Crexells, pero no pasó de la primera votación 
del jurado. 
 
En 'Del que hom no pot fugir' (1934), Mercé Rodoreda 
vuelve a escoger, y ya no lo hará más, un escenario 
rural, en el que funde diversos referentes literarios que 
admira profundamente, como Víctor Catalá y Joaquim 
Ruyra. 
 
Su segunda novela reincide en el mismo tema del 
adulterio y la negación del amor y prefigura en algunos 
pasajes la que será su primera gran novela, 'Aloma', 
que acabará de escribir sólo dos años después, en abril 
de 1936. 
 
Licenciada en filología catalana por la Universidad de 
Barcelona, Roser Porta, actualmente jefa de redacción 
de El Periódic d'Andorra, ya estudió en su tesis doctoral 
el tema de la parodia en 'Crim' y en 1998 recibió el 
Premio Fundación Mercé Rodoreda por el trabajo 'Mercé 
Rodoreda, humorista'. 
 
Entre sus estudios destacan asimismo 'Mercé Rodoreda 
y el periodismo satírico. 'Clarisme' y 'El Be Negre' 
(1933-1936)'. 
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Es reediten les primeres novel·les de Mercè 
Rodoreda 
 

 
 
 
 

 
La Fundació Mercè Rodoreda de l'Institut d'Estudis 
Catalans (IEC) ha tornat a publicar les primeres 
novel·les de l'escriptora, més de 70 anys després que 
fossin escrites i editades per primera vegada. Es dóna 
la circumstància que l'autora de "La plaça del diamant" 
no va voler mai refer aquestes obres i ni tan sols 
incloure-les en les seves obres completes. Les obres 
reeditades són "Sóc una dona honrada?" i "Del que hom 
no pot fugir". 
 
L'objectiu del projecte, dirigit per Joaquim Molas i 
realitzat per Roser Porta, és "recuperar per al públic 
especialitzat les obres de joventut de l'escriptora més 
important de la literatura catalana, que fins ara eren 
molt difícils de localitzar". 
 
Porta explica que les noves edicions estan "netes dels 
nombrosos errors tipogràfics dels anys trenta i han 
estat enriquides amb una anotació crítica que les 
relaciona, d'una banda, amb el context en què van ser 
escrites, i de l'altra, amb la resta de la producció de 
Rodoreda". 
 
Segons Porta, aquestes edicions pretenen "omplir un 
buit en l'anàlisi de l'escriptora, sempre estudiada a 
partir d''Aloma', i conèixer en profunditat els seus 
orígens literaris i relacionar-los amb la producció 
periodística, d'assaig i de narrativa curta des de 1932 a 
1936, una època d'intensa activitat per a Rodoreda". 
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En les seves pàgines, el lector pot descobrir una 
Rodoreda "humorista, irreverent i desmitificadora", com 
ho van ser Francesc Trabal o Joan Oliver. La jove 
escriptora ironitza en aquest període sobre les heroïnes 
romàntiques i es riu de cavallers com Don Juan i del 
poema èpic "Paradís perdut" de John Milton. 
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Torn de paraula

NOE

Porter*
JORDI

Em sento molt honorat per la designació com a representant del personal no docent i
treballaré amb voluntat i diligència perquè el nouvingut creixi amb salut i coneixement

COMITÈ

Coses que passen

ROSER PORTA
La Roser és una fidel seguidora del periodisme com l’art de l’esdeveniment com cal

Rosell Pujol*
JOSEP ANTON

L’article no és un llibre, però
el món del periodisme ho és
també de la literatura

NOE

Als setanta la paraula va
tornar, amb allò dels comitès
d’empresa dels sindicats

L
legíem ahir en porta-
d a a E L P E R I Ò D I C
D’ANDORRA que els
accidents laborals van
augmentar durant els

quatre primers mesos de l’any, i
amb relació al mateix període
de l’any passat, fins el 15%.
Aquesta tendència, que veurem
si es confirma els pròxims me-
sos, és preocupant, sobretot si
tenim en compte que el percen-
tatge sembla que també aug-
menta si comparem el nombre
d’accidents sobre el total de per-
sones assalariades. Alguna altra
vegada m’havia referit a la qües-
tió dels accidents laborals però,
penso, en vista de les dades, cal
insistir-hi, almenys per reivindi-
car la modificació urgent de la
legislació al respecte i, sobretot,
la necessitat que es compleixi.

De moment –i espero que la
tendència en aquest cas es man-
tingui– el nombre de desen-
llaços fatals és limitat i inferior.
Però una mort és una mort de
massa. La necessària implicació
de tots –Govern, empresaris, tre-
balladors– és cada cop més evi-
dent, però no fem els esforços
suficients per aconseguir girar
la tendència quant al nombre
d’accidents. El compliment
d’uns terminis a vegades impos-
sibles, la proliferació de preu-
fets, l’afany del guany obviant el
risc, no han de ser, de cap ma-
nera, motius suficients per
temptar la sort. Tant empresaris
com treballadors hem d’exigir
el compliment estricte de les
normes de seguretat i salut en
el treball. A vegades l’empresari
no posa els mitjans necessaris o
les condicions adients a la dis-
posició del treballador, però
també passa que el treballador
no assumeix la necessitat d’uti-
litzar aquells mitjans o de fer la
feina en unes determinades
condicions. La manca d’atenció
és també sovint causa de molts
accidents. I no n’hi ha prou a la-
mentar-se. Repeteixo, hem
d’exigir. I el Govern també ho
ha de fer. La normativa no està
feta per oblidar-la i, si convé, pa-
gar una multa. I no tot s’arregla
mitjançant multes. Una bona
informació, l’obligatorietat de
seguir una formació o la instau-
ració d’incentius potser podrien
ajudar a millorar la tendència.
Pensem-hi. H
Historiador.
redaccio@andorra.elperiodico.com

OBERTA

LA FINESTRA

FRANCESC

Rodriguez

SEGURETAT
EN EL
TREBALLÉ

s una paraula que, per a
la gent gran d’aquest
país, té unes connota-
cions francament negati-
ves, per allò dels comitès

antifeixistes, de trista memòria. Per
combatre abusos mil.lenaris, la FAI
va fer el mateix, d’una manera bès-
tia. Toca perdre. Després, als setanta,
la paraula va tornar, amb allò dels
comitès d’empresa dels sindicats.
Aquí no s’han vist gaires piquets,
perquè, per sort, no hi ha gaires
grans empreses. Volen ser califes en
lloc dels califes. Vegeu ara com s’en-
greixa la classe mitjana, com com-
pren Audis i Mercedes i fan vacances
a Puerto Rico, i obliden la sang dels
qui defensaven els seus interessos de
classe, proletària. Ara, l’instint de su-
pervivència bàsic ha fet néixer el co-
mitè ambiental, sota els auspicis del
programa d’escoles verdes, una ini-
ciativa transversal dels departa-
ments d’Educació i Medi Ambient.
Als anys vuitanta del segle passat va
fracassar pels pèls una iniciativa que
pretenia el mateix a la Seu, en el
marc d’un conveni transcomarcal i
transfronterer. Tot molt trans, massa
transgressor. Llavors va néixer el
parc del Segre. Vint anys després,
tornem a ser al mateix punt, tal com
fa Plutó a la seva òrbita llunyana.
Aquest cop, però, les consignes
vénen de dalt i se m’ha inclòs en el
comitè, per allò de la memòria

històrica, suposo, cosa que honora
els que la conserven. Em sento
molt honorat per la designació
com a representant del personal
no docent i treballaré amb volun-
tat i diligència perquè el nouvin-
gut creixi amb salut i coneixe-
ment. Vaig expressar durant la reu-
nió fundacional la meva temença
que la iniciativa no quedés al pa-
per de Germanetes de la Caritat
ambientals. No vull desmerèixer
res. «Les petites coses són impor-
tants», deia més o menys el Capità
Enciam, i és petit que jo digui, en
un petit article d’un diari d’un mi-

croestat, que cal girar el sentit de la
història que s’ensenya als menuts,
per fer-los entendre la llarga depre-
dació, cal que la geografia i les cièn-
cies naturals expliquin l’abast de la
destrucció i la reconstrucció possi-
ble. La física ha de divulgar amb
urgència les possibilitats dels camps
quàntics i les llengües han de parlar
de la magnitud de la tragèdia i que

regnin les arts, tremendament soste-
nibles. Mentre surtin generacions de
treballadors, enginyers i economis-
tes ensinistrats en el màxim benefici,
mínim cost, que obliden la majoria
dels paràmetres que hi intervenen,
presoners de l’especialitat, i que
menystenen màgia, poesia i vida
indígena, malament rai. Prou conei-
xement antropocèntric. També hi
ha la dona, que, per sort, és majoria
absoluta al comitè. Em vénen parau-
les com ara moratòria, reflexió, re-
naixement. H
*Historiador i geògraf.

redaccio@andorra.elperiodico.com

S
óc un romàntic. Estimo
els meus com si fossin
meus. Però de vegades
–diria que sempre– s’ho
mereixen. Perquè la vida

no ens va deixar triar la família
–i estic molt content de la família–
però sí la gent propera. Roser Porta
ha publicat (Institut d’Estudis Cata-
lans) dos volums –encara queda el
tercer– sobre Mercè Rodoreda i les
primeres novel.les que va escriure.
És un estudi rigorós, farcit de notes
crítiques que demostren la seriositat
de la feina intel.lectual de la nostra
companya. Tan important com re-

descobrir les primeres manifesta-
cions literàries d’una de les dones
capdavanteres de la nostra literatu-
ra és la revelació d’una investigado-
ra que va molt més lluny de l’anèc-
dota per endinsar-nos en aquest al-
tre món, entre real i literari, dels
autors. I, el que és més important,
la Roser demostra al treball sobre
la Rodoreda els punts de contacte
entre periodisme i literatura, cosa
que manifesta cada dia a la feina.
L’article no és com un llibre, però el
món del periodisme ho és també de
la literatura. La nostra companya,
amb l’estudi que publica, tal com a
la feina, fa possible donar informa-
ció per necessitat, formació en un
desig d’orientar i entreteniment per
la manera natural que té de ser. Tot,
cuinat amb un estil i una tècnica
adequades. Ella, tal com l’escripto-
ra, és la fidel demostració de la lite-

ratura –o el periodisme– com l’art
del coneixement tal com cal. Un
encert de què gaudim cada dia. H
*Periodista.

jarosell@andorra.elperiodico.com
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Les biògrafes de Rodoreda demanen més 
publicacions, edicions crítiques i estudis    
 
La Fundació Caixa Catalunya ha organitzat el cicle 'La meva 
Mercè i altres observacions' 
All cicle 'La meva Mercè i altres observacions' (23 i 24 de 
maig) de la Fundació Caixa Catalunya, hi han participat 
quatre de les cinc biògrafes de la Rodoreda: Mercè Ibarz, 
Carme Arnau, Marta Pessarrodona i Marta Nadal. Només hi 
faltava Montserrat Casals, per malaltia. El cicle, coordinat 
pel crític Sam Abrams, s'ha tancat amb una taula rodona 
amb les estudioses, que han coincidit en la necessitat de 
publicar cartes i material avui inèdit. 
 
La taula rodona s'ha interessat per la pregunta: Què cal fer 
per Mercè Rodoreda amb vista al futur? Marta Pessarrodona 
dispara: 'Falta publicar l'edició crítica de 'La plaça del 
Diamant' i de molts altres llibres, cartes i materials; i em 
sembla del tot anormal que a hores d'ara no s'hagin 
publicat'. Totes les biògrafes hi coincideixen. Carme Arnau 
reclama les Obres Completes i Mercè Ibarz insisteix en la 
correspondència: 'Són materials molt fraccionats, de 
manera que les cartes són difícils de seguir. La publicació 
d'aquest material potser dissiparia moltes idees discutibles, 
però arrelades, com ara que la relació de la Rodoreda amb 
Armand Obiols/Joan Prat va ser un infern'. I afegeix: 'Si no 
tens un material, no te'l pots inventar'. I Marta Nadal rebla: 
'Manquen estudis ben fets sobre la seva obra, de nous 
lectors joves'.  
 
La Fundació Mercè Rodoreda, que depèn de l'Institut 
d'Estudis Catalans, és l'organisme responsable de l'obra 
de l'escriptora, car en té els drets de propietat intel·lectual 
amb la finalitat de vetllar-los, de custodiar els documents 
de l'arxiu personal de l'escriptora i de crear una biblioteca 
complementària, segons la pàgina de la Fundació. Però, a 
les estudioses, no els ha estat fàcil de consultar alguns 
materials per examinar-los. La comissió tècnica és formada 
per Joaquim Molas, Jordi Sarsanedas i Joan Triadú. Fa pocs 
dies la Fundació va publicar el primer volum de les 
novel·les de joventut de l'escriptora.  
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'La primera llei d'una biografia és de permetre'n d'altres' ha 
dit Mercè Ibarz a la taula rodona. Justament, permetre'n 
d'altres vol dir punts de vista diversos, amb les 
interpretacions que se'n deriven. Per això, l'acte també ha 
viscut alguns moments de tensió: sobre Armand 
Obiols/Joan Prat i el paper que l'escriptor va tenir al costat 
de Mercè Rodoreda, i sobre la projecció internacional de 
l'escriptora, de si la llegim dins la tradició europea o ens 
limitem a llegir-la en clau catalana. Abrams, el moderador, 
al final ha apaivagat les posicions dient que Rodoreda 
sempre suscitava passions.  
 
Marta Pessarrodona és autora de 'Mercè Rodoreda i el seu 
temps' (Rosa dels Vents, 2005); Carme Arnau ha escrit 
'Mercè Rodoreda' (Columna, 1996); Mercè Ibarz signa 
'Mercè Rodoreda: un retrat' (Ed. 62, 1997); Marta Nadal és 
autora de 'De foc i de seda' (Ed. 62, 2001); i Montserrat 
Casals, de 'Mercè Rodoreda. Contra la vida la literatura' 
(Ed. 62, 1991). 
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Es reediten les primeres quatre novel.les de Mercè 
Rodoreda publicades als anys trenta de les quals ella 
mateixa havia renegat  
  
La Fundació Mercè Rodoreda de l'Institut d'Estudis Catalans 
ha rescatat, per mitjà de quatre edicions crítiques, les 
primeres novel·les de Mercè Rodoreda, publicades als anys 
trenta i que l'escriptora, en arribar a la maduresa, es va 
negar a refer o a incloure en les seves obres completes. Les 
novel·les recuperades són 'Sóc una dona honrada?' i 'Del 
que hom no pot fugir', que integren el primer volum de 
'Primeres novel·les', que s'acaba d'editar dins la col·lecció 
Arxiu Mercè Rodoreda de la Fundació, que el 2002 ja va 
publicar el segon volum d'aquesta obra amb 'Un dia a la 
vida d'un home' i 'Crim'. El propòsit de l'edició, dirigida per 
Joaquim Molas i elaborada per Roser Porta, és recuperar 
per al públic especialitzat les obres de joventut de 
l'escriptora, que fins ara eren difícils de localitzar. Alhora es 
volen oferir sense els nombrosos errors tipogràfics dels 
anys trenta i amb una anotació crítica que les relacioni, 
d'una banda, amb el context en què van sorgir, i, de l'altra, 
amb la resta de la producció de l'autora. El projecte no té 
una finalitat comercial, i les quatre edicions es destinaran a 
les biblioteques, universitats i altres centres on els 
estudiosos de Mercè Rodoreda hi puguin accedir fàcilment. 
Un altre objectiu és omplir un buit en l'anàlisi de l'autora i 
conèixer amb més profunditat els seus orígens literaris i 
relacionar-los amb la producció periodística, d'assaig i de 
narrativa curta del 1932 al 1936, una època d'una intensa 
activitat per a Mercè Rodoreda. Totes quatre obres formen 
una unitat perquè tenen com a tema la impossibilitat de 
l'amor i permeten descobrir una Rodoreda humorista, 
irreverent i desmitificadora com els seus companys de 
generació i iniciatives culturals i polítiques, Francesc Trabal 
o Joan Oliver. 
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Fundació Mercè Rodoreda recupera primeres 
novel·les l'escriptora  
 
 La Fundació Mercè Rodoreda, de l'Institut d'Estudis 
Catalans, reeditarà "Sóc una dóna honrada" i "Del que hom 
no pot fugir", primeres novel·les de l'escriptora publicades 
en els anys trenta i que ella no va voler incloure en les 
seves obres completes, segons que ha informat avui la 
Fundació. 
 
L'objectiu és recuperar per al públic especialitzat les obres 
de joventut de l'escriptora més important de la literatura 
catalana i oferir-les sense els errors tipogràfics de la 
primera edició i amb una anotació crítica que les relacioni 
amb el context de l'època i amb la resta de la producció de 
Rodoreda. 
 
Les dues novel·les que es reediten ara integren el volum I 
de "Primeres novel·les", editat recentment dins de la 
col·lecció "Arxiu de Mercè Rodoreda" de la Fundació, que el 
2002 ja va publicar el volum II amb "Un dia de la vida d'un 
home" i "Crim". 
 
El projecte, dirigit pel doctor Joaquim Molas i elaborat per 
Roser Porta, es completarà aviat amb la publicació d'un 
estudi de les quatre obres, i està destinat especialment a 
les biblioteques, universitats i altres centres, on els 
estudiosos de Rodoreda puguin accedir fàcilment. 
 
La Fundació vol omplir així un buit en l'anàlisi de la 
novel·lista, sempre estudiada a partir d'"Aloma", i conèixer 
amb profunditat els seus orígens literaris i relacionar-los 
amb els seus treballs periodístics, assajos i narracions 
curtes d'entre el 1932 i el 1936, una de les èpoques més 
prolífiques de Rodoreda. 
 
Les quatre novel·les constitueixen un conjunt unitari, ja que 
per escriure-les es va inspirar en altres obres literàries, i 
totes tracten sobre la impossibilitat de l'amor. 
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El seu estudi permetrà al lector descobrir que, com en la 
seva maduresa, Rodoreda no va creure en l'amor idealitzat, 
que se'n reia de les heroïnes romàntiques i els cavallers 
com Don Joan, que va parodiar el "Faust" de Goethe i el 
gènere policíac. 
 
La col·lecció mostra també la Rodoreda més humorista, 
irreverent i desmitificadora, que va exercir de cronista 
d'una època i dels seus protagonistes culturals.  
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La Fundació Mercè Rodoreda recupera les primeres 
novel·les de l'escriptora 
 
   La Fundació Mercè Rodoreda del Institut d'Estudis 
Catalans (IEC) ha recuperat en edicions crítiques les 
primeres novel·les de Mercè Rodoreda, publicades en els 
anys 30 i que l'escriptora, quan va arribar a la maduresa, 
no va voler refer ni incloure en les seves obres completes. 
 
   Les novel·les rescatades per la fundació són 'Sóc una 
dóna honrada' (1933) i 'Del que hom no pot fugir' (1934), 
que integren el primer volum de 'Primeres novel·les' que 
s'acaba d'editar dins de la col·lecció 'Arxiu Mercè Rodoreda', 
la mateixa en què el 2002 es va editar el segon volum 
d'aquesta obra amb 'Un dia de la vida d'un home' (1934) i 
'Crim' (1936). 
 
   Les quatre obres, que permeten descobrir una Mercè 
Rodoreda humorista, formen un conjunt unitari, ja que 
estan inspirades en altres obres literàries i tenen com a eix 
comú la impossibilitat de l'amor. 
 
   L'objectiu d'aquesta iniciativa, dirigida pel doctor Joaquim 
Molas i elaborat per Roser Porta, és recuperar per al públic 
especialitzat les obres de joventut d'una de les escriptores 
més rellevants de la literatura catalana que fins a eren molt 
difícils de localitzar. 
 
   A més, en les novel·les s'han corregit els molts errors 
tipogràfics dels anys 30 i amb una anotació crítica que les 
relaciona amb el context en el qual es van crear i amb la 
resta de producció de Mercè Rodoreda. 
 
   El projecte, que es completarà aviat amb un llibre 
d'estudi de les quatre obres, no té finalitat comercial, per la 
qual cosa les quatre edicions es destinaran bàsicament a 
biblioteques, universitats i altres centres. 
 
   La voluntat de la fundació és "omplir un buit en l'anàlisi 
de l'autora", sempre estudiada a partir d''Aloma', i conèixer 
en profunditat els seus orígens literaris i relacionar-los amb 
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la producció periodística, d'assaig i de narrativa curta del 
1932 al 1936. 
 
  



  

 ► comunicació 

 
 
 
 

EMISSIONS DE TELEVISIÓ 
 
 

 
 

Nom del mitjà Dia d’emissió 
  

Televisió Andorrana 04/09/06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta El Butlletí de l’IEC 
 
Institut d’Estudis Catalans 
Comunicació 

Carrer del Carme, 47 
08001 Barcelona 

Tel 932 701 620 (ext. 293) 
Fax 932 701 180 

comunicacio@iec.cat 
www.iec.cat 

 




