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                             Entrevista

 Entrevista a Mercè Rodoreda

 Mercè Rodoreda va ser una escriptora catalana, que 

ha rebut, entre d'altres guardons, el premi d' Honor 

de les Lletres Catalanes de l'any 1980. Com molts de 

vosaltres   sabeu va morir  el  1983, nosaltres  hem 

decidit fer-li una entrevista fícticia.

 -  Bon dia,  som la  Berta  i  l'  Alba i  venim a 

entrevistar-la.

 -  D'acord.  Estaré  encantada  de poder  estar  amb 

vosaltres.

 - Quan era petita s'hauria pogut imaginar que 

acabaria sent una escriptora famosa?

-  En certa  manera no, perquè només escrivia per 

divertir-me.

 - Algú la va animar a  començar a escriure?

 -  El  meu  avi  em va  encoratjar  a  llegir  i  em va 

marcar intensament, el vaig arribar a considerar el 

meu mestre.

 - A quina edat va començar a escriure?

 - Ben bé no ho recordo, però des de ben joveneta 

ja estimava els llibres i la literatura.

 - És la única escriptora de la seva família?

 - Sí, tot i que els meus pares eren grans amants de 

la literatura i el teatre.

  -  Quin  és  el  títol  del  primer  llibre  que va 

escriure?

 - Això si que ho recordo molt bé perquè va ser un 

dels moments més feliços de la meva vida. El títol 

era Sóc una dona honrada? I el vaig escriure l' any 

1932.

- Amb què s' inspira?

- Amb tot el que passava al meu voltant, sobretot 

amb la meva família.

- Quin és el seu escriptor preferit?

- És en Joan Sales, perquè em va descobrir com a 

escriptora professional.

-  Quin és el seu llibre preferit dels que vostè 

ha escrit?

-  La Plaça del  Diamant, perquè ha revolucionat  el 

meu estil d' escriptora.

- Quins són els seus hobbies a part d' escriure?

-  Aquesta  és  difícil  perquè  m'  agrada  fer  moltes 

coses, però si n' hagués de triar alguna em quedaria 

amb la lectura.

- L'  espanta  el  fet  de  convertir-se  en  un 

personatge públic?

- No, des de petita  he somniat en ser-ho.

-  Quins  consells  donaria  a  un  aspirant  a 

esriptor?

- Que es deixés guiar per la imaginació i que tingués 

molta paciència

- Deixaria l'escriptura si li oferissin un treball 

millor?

- A part  del  fet  que crec que no hi  ha un treball 

millor  que l'  escriptura,  la  meva feina  és com un 

hobby per a mi i encara que tingués un altre treball 

no la deixaria

- Quin premi dels que ha guanyat li ha agradat 

més?

-  La  veritat  és  que  tots  m'han  fet  molta  il·lusió, 

perquè cadascun d'ells és molt important per a mi.

- Se sent orgullosa de la seva feina?

- Sí, molt. Ha estat una experiència inoblidable, i si 

pogués tornar a començar de nou, faria el mateix.

Bé,  doncs  aquí  s'acaba  la  nostra  entrevista, 

esperem que hagi passat molt bona estona i 

que  la  puguem  tornar  a  veure  molt  aviat. 

Gràcies per tot.

 


