Mercè Rodoreda
Mercè Rodoreda (1908 – 1983, Catalunya)
Mercè Rodoreda és considerada l’escriptora de llengua catalana contemporània
més inﬂuent, tal com ho testiﬁquen les referències d’altres autors a la seva obra
i la repercussió internacional, amb traduccions a 29 llengües. La seva producció
comprèn tots els gèneres literaris —poesia, teatre, conte—, tot i que destaca
especialment en la novel•la. Pòstumament se’n descobrí el vessant més
pictòric, que sovint havia quedat en segon terme.
La narrativa fou el camp literari per excel•lència de l'autora i pel qual és àmpliament coneguda. Les seves obres es divideixen en tres etapes cronològiques:
abans de la guerra, entre l’exili i el retorn, i després del retorn —té dues narracions pòstumes que no entrarien en cap d’aquestes etapes.
L'obra literària de Mercè Rodoreda es caracteritza perquè en les seves
novel•les els personatges principals són femenins. Al llarg de la seva obra presentà un gran ventall de dones pertanyents a diferents estaments socials, edats
o nivells culturals, a qui en alguns casos donarà veu pròpia a través de l'ús de
l'autodiègesi o l'homodiègesi i el monòleg interior.
El 1980 va rebre, entre altres guardons, el prestigiós Premi d’Honor de les
Lletres Catalanes per la seva trajectòria. Rodoreda mor de càncer el 13 d'abril
del 1983, en una clínica de Girona. La capella ardent fou instal•lada al Palau
Solterra del Departament de Cultura de la Generalitat i, fent cas a la seva voluntat, fou soterrada al cementiri de Romanyà de la Selva en un enterrament
multitudinari. El seu llegat intel•lectual fou donat en herència a l'Institut
d'Estudis Catalans, que al cap d’uns quants anys creà la Fundació Mercè Rodoreda.

En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres marcats amb un
distintiu...
* Aloma. Barcelona: Edicions 62, 1984
* Aquella paret, aquella mimosa i altres contes. Barcelona: Edicions 62, DL 1998
* La Brusa vermella i altres contes. Barcelona: Barcanova, DL 1992
* Una Campana de vidre: antologia de contes. Barcelona: Edicions 62, 1984
* El Carrer de les Camèlies: novel.la. Barcelona: Club editor, 1966
* Cartes a l'Anna Murià: 1939-1956. Barcelona: La Sal, DL 1985
* Un Dia de la vida d'un home. Badalona: Proa, 1934
* Jardí vora el mar: novel.la. Barcelona: Club editor, 1967
* Entre d’altres...
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Produït per la Universitat Rovira i Virgili i l’Observatori de la
Igualtat amb motiu de la celebració de l’any “2010, Any de
les Dones i les Ciències”

Amb la col·laboració de:

Observatori de la Igualtat
URV - Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35. 43302, Tarragona
977256193 / observatori.igualtat@urv.cat
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