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Mercè Rodoreda (1908-1983) 

 “Potser escric per afirmar-me. Per sentir que sóc 

una persona que sempre ha viscut arriscadament” 

Mercè Rodoreda 

 

Pòrtic 

Mercè Rodoreda (Barcelona, 1908 - Girona, 1983) és la novel·lista més important de postguerra per la densitat i el 

lirisme de la seva obra. És autora de la novel·la catalana més aclamada de tots els temps, La plaça del Diamant (1962), 

que es pot llegir actualment en més de vint idiomes.  

Comença a escriure contes per a revistes, com a fugida d'un matrimoni decebedor i, més tard, quatre novel·les d'un 

cop, que després rebutja, tret d'Aloma (1938), amb la qual guanya el premi Crexells. A les primeries de la Guerra Civil 

espanyola treballa al Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya i a la Institució de les Lletres 

Catalanes. Exiliada primer a diverses localitats de França i després a Ginebra, trenca el seu silenci de vint anys 

amb Vint-i-dos contes (1958), que obtindrà el premi Víctor Català. Amb El carrer de les Camèlies (1966) guanya el premi 

Sant Jordi, el de la Crítica i el Ramon Llull. A mitjan anys setanta retorna a Catalunya, a la població de Romanyà de la 

Selva, on acaba la novel·la Mirall trencat (1974) i, entre d'altres, encara publica Viatges i flors i Quanta, quanta 

guerra..., el 1980, any en què li és atorgat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Des de 1998 es convoca el premi 

Mercè Rodoreda de contes i narracions, en homenatge a l'autora.  
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Biografia 

Mercè Rodoreda i Gurguí neix a Barcelona, al barri 

de Sant Gervasi, el 10 d'octubre de 1908. És 

coneguda sobretot com a novel·lista i contista, però 

escriu també unes quantes obres dramàtiques i 

poesia lírica. La seva infantesa és solitària. D'una 

banda és filla única i, de l'altra, no es relaciona amb 

infants de la seva edat perquè només va a escola 

entre els set i els deu anys i, encara, en dos centres 

diferents.  

Creix en un ambient de barri tranquil i envoltada de 

l'amor del seus pares i, sobretot, del seu avi, que li 

sap inculcar la passió per la lectura i per les flors, 

aspectes que reflectirà després en la seva obra 

literària. La mort de l'avi, quan ella té dotze anys, 

marca la seva adolescència.  

El 1928, es casa amb el seu oncle matern, catorze 

anys més gran que ella, Joan Gurguí, que havia 

marxat a Amèrica molt jove i n'ha tornat amb una 

certa fortuna econòmica el 1921. Ella té només vint 

anys. Aquest matrimoni, mai acceptat per ella, i al 

qual es veu abocada, i el naixement del seu únic fill, 

Jordi Gurguí, el 1929, es converteixen, per l'autora, en una experiència traumàtica i, encara més al final de 

la seva vida, quan ella mateixa, que sempre havia guardat zelosament el secret, es culpabilitza en cercles 

molt reduïts d'amics de la malaltia mental que afectarà el seu fill, a partir dels quaranta anys, i que l'obligarà 

a ser internat a l'Institut Psiquiàtric Pere Mata de Reus.  

És a partir d'aquells fets de joventut que, a inicis dels anys trenta, Mercè Rodoreda tria la literatura com una 

alternativa d'evasió d'aquell entorn clos i decebedor que ha patit.  

Inicia així una carrera de gran regularitat i de perfeccionament progressiu, que es manifesta en les 

col·laboracions als diaris i revistes de més prestigi d'aquells anys, generalment en forma de contes 

(Meridià, Mirador, Revista de Catalunya) i, també, amb la publicació de novel·les que, exceptuant-ne 

l'última, l'autora acabarà rebutjant en bloc i que no inclou en les seves Obres completes: Sóc una dona 

honrada (1932), Del que hom no pot fugir (1934), Un dia en la vida d'un home (1934), Crim (1936) i 

Aloma (1938), que va guanyar el premi Crexells.  

Aquests són anys de molta activitat, durant els quals l'escriptora treballa al Comissariat de Propaganda de 

la Generalitat de Catalunya i és membre activa de la Institució de les Lletres Catalanes. També són anys 

viscuts intensament des de la perspectiva sentimental. Ho palesa la seva relació, potser platònica, amb el 

polític trotskista Andreu Nin i amb el novel·lista i promotor cultural Francesc Trabal, un dels puntals del 

Grup de Sabadell fundat amb el poeta Pere Quart.  

El 21 de gener de 1939 emprèn el camí de l'exili. S'instal·la amb altres escriptors catalans (Pere Calders, Joan 

Oliver/Pere Quart, Armand Obiols, Xavier Benguerel, Francesc Trabal, Agustí Bartra, Anna Murià i Cèsar 

August Jordana) al castell de Roissy-en-Brie, a vint-i-cinc quilòmetres de París. 
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En aquell refugi d'exili, l'autora enceta una intensa i complicada relació sentimental amb Armand Obiols, 

pseudònim de Joan Prat i Esteve, casat amb la germana de l'escriptor Francesc Trabal, i que durarà fins a la 

mort d'Obiols, a Viena, el 1971. La majoria dels escriptors catalans exiliats embarquen cap a Amèrica, però 

Mercè Rodoreda i Armand 

Obiols opten per quedar-se a 

França. Assisteixen a l'entrada 

dels nazis a París i han 

d'emprendre la fugida a peu 

cap a llocs més segurs.  

Viuen a Llemotges i a Bordeus. 

Però es tornen a instal·lar a 

París el 1946. És una època de 

duresa de supervivència 

durant la qual, segons la 

mateixa autora, «escriure 

semblava una ocupació 

espantosament frívola». D'altra 

banda, la precarietat 

econòmica (cus a preu fet) li 

impedeix tenir la tranquil·litat 

necessària per dedicar-se amb continuïtat a la seva obra literària.  

Sembla, però, que cal situar l'activitat dramàtica de Mercè Rodoreda en aquests primers anys de l'exili 

(1940-1950), quan a Catalunya encara no s'ha perdut l'esperança de restaurar la legitimitat republicana i 

quan l'autora té ben present la capacitat de projecció que el teatre català ha tingut en la preguerra. De tota 

manera, fins a l'any 1979 no es representarà cap de les seves obres a Catalunya, i la seva publicació serà ben 

tardana, deu anys després de la seva mort.  

Cap al 1946, després d'una etapa de dubtes i de malviure en l'àmbit afectiu, comença a escriure poesia 

lírica. Fa uns quants sonets que li donaran la idea per a un recull poètic que s'hauria de dir Món d'Ulisses, en 

el qual treballarà intermitentment fins a ben entrats els anys cinquanta. Nou d'aquests sonets es publiquen 

a la Revista, el 1947; a més, guanya la Flor Natural als Jocs Florals de Londres, el 1947, els de  París, el 1948, 

i els de Montevideo, el 1949, on és proclamada Mestra en Gai Saber.  

L'estabilitat econòmica li arriba amb la feina que Armand Obiols obté el 1954 com a traductor a 

l'organisme de les Nacions Unides, a Ginebra, i això propicia que Mercè Rodoreda entri en una etapa de 

creativitat enorme: recull els contes que tenia dispersos en diferents revistes de l'exili, n'hi afegeix d'inèdits 

i trenca el seu silenci de vint anys amb Vint-i-dos contes (1958), que obtindrà el premi Víctor Català 1957, i 

que l'esperona a redactar, gairebé alhora, les novel·les Jardí vora el mar, La plaça del Diamant i La mort i la 

primavera.  

El 1960 envia La plaça del Diamant (amb el títol Colometa) a la convocatòria del premi Sant Jordi del 1960, 

i n'és eliminada per un jurat que tenia, entre altres membres, l'escriptor Josep Pla. Sembla que el títol 

de Colometa fa dir a Pla que es tracta d'una "novel·leta cursi" i el guanyador d'aquella convocatòria acaba 

sent un autor desconegut, Enric Massó, que després no continua la seva carrera literària. El 1961, envia La 

mort i la primavera a la convocatòria del mateix premi i també n'és eliminada.  

La publicació de La plaça del Diamant (1962), gràcies a una recomanació de l'escriptor i assagista Joan 

Fuster, que també ha format part del jurat del premi Sant Jordi del 1960, i que n'ha parlat amb l'editor i 
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escriptor Joan Sales, contribueix a la seva consolidació definitiva i li assegura una relació estable amb el 

món editorial que continuarà sempre amb el segell del Club Editor i la direcció editorial de Joan Sales.  

L'any 1966, li atorguen, finalment, el premi Sant Jordi per El carrer de les Camèlies, sense que l'autora s'hi 

hagi presentat, ja que aquell any la convocatòria ha decidit distingir una obra ja publicada. Aquesta novel·la 

rep posteriorment dos premis més, el de la Crítica (1967) i el Ramon Llull (1969). Després vindran La meva 

Cristina i altres contes (1967), Jardí vora el mar (1967) i la segona versió d'Aloma (1969).  

 

Amb la mort sobtada d'Armand Obiols, el 1971, s'accentua la seva solitud a Ginebra (on viu en un 

apartament davant del llac Léman) i, el 1972, en una estada a Romanyà de la Selva, decideix construir-hi un 

xalet i retornar a Catalunya. A Romanyà acabarà la novel·la Mirall trencat (1974), considerada per molts la 

més sòlida de la seva producció, a la qual seguiran Semblava de seda i altres contes (1978), Tots els 

contes(1979), Viatges i flors (1980) i Quanta, quanta guerra... (1980).  

En aquesta etapa de retorn a Catalunya, és membre i Sòcia d'Honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua 

Catalana i li és atorgat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 1980. Afectada d'un càncer, declarat en 

molt poc temps, mor en una clínica de Girona, el 13 d'abril de 1983, i és enterrada a Romanyà de la Selva. 

Deixa com a hereu del llegat literari l'Institut d'Estudis Catalans, que posteriorment crearà la Fundació Mercè 

Rodoreda.  
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El 1985, l'escriptora Anna Murià accedeix a publicar la correspondència (Cartes a l'Anna Murià: 1939-1956) 

que li havia adreçat Mercè Rodoreda des de la seva discreta existència a Llemotges, París, Bordeus i Ginebra 

i que desvetlla les dificultats i les angoixes de tota mena que ha patit l'escriptora a l'exili i també alguns 

processos d'escriptura de les seves obres. El 1986 s'edita pòstumament la novel·la inacabada La mort i la 

primavera.  

Des de 1998 es convoca el Premi Mercè Rodoreda de contes i narracions, en homenatge a l'autora. El conjunt 

de la seva obra es continua reeditant i traduint constantment.  

L'any 2008 es commemora el centenari del naixement de Mercè Rodoreda, amb multitud d'actes tant pel 

públic general com per a l'estudiós, i amb diverses reedicions de la seva obra.  

 

 

Premis 
 Premi Crexells (1937): Aloma.  

 Flor Natural dels Jocs Florals (Londres, 1947, i París, 1948). Nomenada Mestra en Gai Saber 
(Montevideo, 1949).  

 Premi Joan Santamaria (1956): "Carnaval".  

 Premi Víctor Català (1957): Vint-i-dos contes.  

 Premi de la Crítica (1965): El carrer de les Camèlies.  

 Premi Sant Jordi (1966): El carrer de les Camèlies.  

 Premi Ramon Llull (1969): El carrer de les Camèlies.  

 Premi Lletra d'Or (1976): Mirall trencat.  

 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (1980).  

 Premi Ciutat de Barcelona de Literatura Catalana (1980): Viatges i flors.  

 Premi Crítica Serra d'Or (1980): Quanta, quanta guerra...  

 

 

Obra  
 

Novel·la 

   Soc una dona honrada? Barcelona: Llibreria Catalònia, 1932. 

   Del que hom no pot fugir. Barcelona: Clarisme, 1934. 

   Un dia en la vida d'un home. Badalona: Proa, 1934. 

   Crim. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1936. 

   Aloma. Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 1938. 

   La plaça del Diamant. Barcelona: Club Editor, 1962. 

   El carrer de les Camèlies. Barcelona: Club Editor, 1966. 

   Jardí vora el mar. Barcelona: Club Editor, 1967. 

   Mirall trencat. Barcelona: Club Editor, 1974. 

   Quanta, quanta guerra... Barcelona: Club Editor, 1980. 

   La mort i la primavera. Barcelona: Club Editor, 1986. 

   Isabel i Maria. València: Edicions 3 i 4, 1991. 

http://www.escriptors.cat/autors/rodoredam/obra.php?id_publi=9557
http://www.escriptors.cat/autors/rodoredam/obra.php?id_publi=9558
http://www.escriptors.cat/autors/rodoredam/obra.php?id_publi=9600
http://www.escriptors.cat/autors/rodoredam/obra.php?id_publi=9601
http://www.escriptors.cat/autors/rodoredam/obra.php?id_publi=9602
http://www.escriptors.cat/autors/rodoredam/obra.php?id_publi=9603
http://www.escriptors.cat/autors/rodoredam/obra.php?id_publi=9613
http://www.escriptors.cat/autors/rodoredam/obra.php?id_publi=9615
http://www.escriptors.cat/autors/rodoredam/obra.php?id_publi=9617
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Narrativa breu 

   Vint-i-dos contes. Barcelona: Selecta, 1958. 

   La meva Cristina i altres contes. Barcelona: Edicions 62, 1967.   
Semblava de seda i altres contes. Barcelona: Edicions 62, 1978. 

   Tots els contes. Barcelona: Edicions 62, 1979. 

   Viatges i flors. Barcelona: Edicions 62, 1980. 

   Una campana de vidre. Antologia de contes. Barcelona: Destino-
Edicions 62, 1984. 

   Un cafè i altres narracions. Barcelona: Fundació Mercè Rodoreda, 1999 

Narrativa infantil i juvenil 

   Contes infantils de Mercè Rodoreda. Barcelona: Baula, 2008. 

Teatre 

   "El Parc de les Magnòlies", Els Marges (Barcelona), núm. 7, 1976, p. 79-89. 

   El torrent de les flors. València: Edicions 3i4, 1993. 

   La Senyora Florentina i seu amor Homer. Barcelona: Sociedad General de Autores y Editores, 1996. 

   El maniquí. Barcelona: Teatre Nacional de Catalunya; Proa, 1999. 

 

https://www.escriptors.cat/index.php/autors/rodoredam/portic-merce-rodoreda 

 

  

http://www.escriptors.cat/autors/rodoredam/obra.php?id_publi=20975
http://www.escriptors.cat/autors/rodoredam/obra.php?id_publi=9668
http://www.escriptors.cat/autors/rodoredam/obra.php?id_publi=9670
https://www.escriptors.cat/index.php/autors/rodoredam/portic-merce-rodoreda
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INFANTESA (1908-1921)  

 

Una infantesa feliç  

«Recordo la sensació d'estar a casa quan, abocada a la barana del terrat, veia caure 

damunt de la gespa i les hortènsies les flors blaves de la xicranda. No sabré explicar-ho 

mai; mai no m'he sentit tan a casa com quan vivia a casa del meu avi amb els meus 

pares»  

Mercè Rodoreda «Imatges d'infantesa»  

En prologar Mirall trencat, l'any 1974, Mercè Rodoreda va escriure: «Vinculada a les flors, sense flors durant 

anys, vaig sentir la necessitat de parlar de flors i que el meu protagonista fos un jardiner.» I és que, com 

apunta aquest personatge: «Un jardiner és una persona diferent de les altres i això ens ve de tractar amb 

flors». L'autora es refereix al fet que la primera novel·la que va acabar, després del seu llarg exili, va ser, 

justament, Jardí vora el mar, protagonitzada per un vell jardiner, l'escenari principal de la qual és un jardí 

esplèndid, on proliferen tota mena de flors, algunes corrents, d'altres exòtiques, que la novel·lista demostra 

conèixer profundament. I com tantes coses en el cas de Mercè Rodoreda, aquesta «vinculació» arrenca de 

la seva infantesa.  

En efecte, Mercè Rodoreda, l'autora més universal de la narrativa catalana contemporània, va néixer el mes 

d'octubre de 1908, en una torreta amb jardí del barri de Sant Gervasi. Va ser la filla única d'un matrimoni 

atret per la literatura i pel teatre, i va viure en un ambient alegre i una mica bohemi en el qual destacava 

la figura del seu avi matern, Pere Gurguí, antic redactor de La Renaixença i de L'Arc de Sant Martí, de fet, la 

figura de l'avi va ser molt important per a Mercè Rodoreda perquè li va inculcar un profund catalanisme 

que la va acompanya tota la vida -amb moments molt difícils, lluny del seu país- i, també, una intensa 

atracció per les flors, unes flors que vam presidir la seva infantesa i que ocuparan un lloc rellevant als contes 
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i novel·les que escriurà. L'any 1910, l'avi va fer aixecar al jardí familiar un monument a la memòria de Jacint 

Verdaguer -que havia estat amic seu-, que esdevingué el centre de festes i de reunions: «una muntanyola 

de pedres grosses, amb cassoletes plenes de terra per entremig on vivien romanins i dragoneres i voltada 

per una cinta de ciment rosat que ondulava per damunt de les pedres hi duia gravats els títols de les 

principals obres de Verdaguer, El Canigó, L'Atlàntida...», segons escriurà Mercè Rodoreda a «Imatges 

d'infantesa». Marcada per l'ambient familiar -el seu pare era un lletraferit, segons va apuntar ella mateixa 

en una entrevista-, fou una gran lectora, sobretot dels autors clàssics i moderns catalans: Llull, Verdaguer, 

Maragall, Sagarra, Carner... Quan va complir vint anys es va casar amb el seu oncle, un «americano», Joan 

Gurguí, una figura ben bé de l'època -amb només catorze anys l'havien enviat a l'Argentina en busca de 

fortuna-, i un anys després va néixer el seu únic fill. 

Reproducció del text: Carme Arnau. Mercè Rodoreda: un viatge entre paraules i flors. Girona; Fundació Caixa de Girona, 

1999. P. 7-16.  

 

https://www.mercerodoreda.cat/upload/autora/infantesa_ca.pdf 

 

 

BARCELONA (1921-1939)  

 

 
Com a fugida d'una existència excessivament tancada i d'escassos horitzons, Mercè Rodoreda va començar 

a col·laborar en premsa i revistes, generalment amb contes, alguns per a infants: La Publicitat, La Veu de 

https://www.mercerodoreda.cat/upload/autora/infantesa_ca.pdf
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Catalunya, Mirador... Es tracta d'uns contes on sovint apareixen flors, com és el cas de «La noia del pomell 

de Camèlies», on les camèlies arrosseguen cap al record, cap a la joventut, com serà constant de la producció 

rodorediana. I també va escriure quatre novel·les que, posteriorment, va rebutjar perquè reflectien la seva 

inexperiència, perquè palesaven les ganes fabuloses que tenia d'escriure però poca cosa més, com va 

destacar en una entrevista. Únicament va acceptar Aloma (1938), premi Crexells de 1937, malgrat que, com 

a mostra de la seva exigència, la va tornar a escriure de cap i de nou i en publicà una nova versió, l'any 

1969. A la novel·la, una obra d'anàlisi interior, centrada en una figura femenina, en una adolescent, Aloma, 

que viu en una Barcelona que creix i s'expandeix però que és alhora conflictiva, apareix un escenari que amb 

variants serà constant de la seva producció: una torreta modesta però amb jardí del barri de San Gervasi, 

un jardí ple de flors. De fet, l'entrada en el món adult d'Aloma -un món sempre desencisat en Rodoreda- 

es representa per la identificació de la noia amb una flor marcida i , també, per la pèrdua del jardí, l'únic 

espai de felicitat, de somni. Com si es tractés d'una mena d'expulsió del paradís terrenal, un jardí també.  

I aquest lligam, identificació dels personatges femenins amb les flors -de vegades porten fins i tot noms de 

flors- serà una altra constant de la narrativa rodorediana. Història d'un primer fracàs amorós, Aloma es 

caracteritza per uns trets que seran persistents en la seva escriptura: emoció, poeticitat i una voluntat de 

simbolització, sovint centrada en les flors i la vegetació. Però aquesta trajectòria exemplar, perquè cal tenir 

present que l'autora era una autodidacta, va quedar tallada per la guerra civil i llavors Rodoreda hagué 

d'emprendre el camí de l'exili, particularment dur, a causa de l'esclat posterior de la Guerra Mundial. 

Reproducció del text: Carme Arnau. Mercè Rodoreda un viatge entre paraules i flors. Girona; 

Fundació Caixa de Girona, 1999. P. 7-16. 

 

https://www.mercerodoreda.cat/upload/autora/barcelona_ca.pdf 

 

FRANÇA I GINEBRA (1939-1972)  

 

Un exili llarg i difícil a França i Suïssa  

«Sortia d'un d'aquests viatges au bout de la nuit durant els quals escriure 

sembla una ocupació espantosament frívola: la fugida de París, a peu, amb 

alguns espectacles al·lucinants: incendi d'Orleans, bombardeig del port de 

Beaugency, amb carros plens de morts... Dos anys a Llimoges morint al dia, com 

dia aquell, dos anys a Bordeus, vivint-hi...»  

Entrevista a Baltasar Porcel: «Mercè Rodoreda o la força lírica», Serra d'Or (març 1966)  

A França, va viure a Tolosa i a París, però en entrar-hi els alemanys hagué de fugir a peu, i s'enfrontà així amb 

espectacles al·lucinants, assenyaladament amb l'incendi d'Orleans; el foc, de fet, serà un altre símbol de la 

seva producció, per assenyalar la destrucció -que arrossega la guerra - , però també la purificació que 

caracteritza aquesta primera matèria, unes matèries amb un relleu progressiu en la seva obra. 

Posteriorment, va viure a Llemotges i Bordeus d'una manera precària i, durant aquests anys, sense jardí i 

sense flors, escriu contes, bàsicament. I ja de retorn a París, a la segona meitat dels anys quaranta, conrea la 

poesia i pinta, seguint Klee i d'altres creadors innovadors.  

https://www.mercerodoreda.cat/upload/autora/barcelona_ca.pdf
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Probablement, llavors escriu una novel·la que no acaba, publicada pòstumament, Isabel i Maria (1991), que 

bascula entre dos escenaris que pugnen per imposar-se: una torre amb jardí del barri de Sant Gervasi, d'una 

banda, i les ciutats del seu desolat exili de l'altra. I serà el primer el que guanyarà la partida.  

Tanmateix, no és fins la segona meitat dels anys cinquanta, instal·lada a Ginebra, una ciutat tranquil·la, 

voltada de vegetació -amb parcs immensos i pulcres -d'aigua -travessada per rius i presidida per un llac-, uns 

elements que l'atreuen poderosament com a creadora, que pot tornar a escriure i a publicar amb regularitat; 

de fet, ara té un apartament per a ella tota sola, perquè el seu company Joan Prat, més conegut pel seu 

pseudònim, Armand Obiols, treballa com a traductor a les Nacions Unides i més endavant marxarà a Viena 

per la seva feina.  

Inicialment Rodoreda envia un recull de contes que ha anat escrivint al premi Víctor Català de 1957, que 

guanya, Vint-i-dos contes (1958). Però no l'acompanya la mateixa fortuna amb les novel·les que escriu; l'any 

1959 presenta al premi Joanot Martorell Una mica d'història -que esdevindrà Jardí vora el mar (1967) -, sense 

obtenir-lo. Cal notar pel que fa a aquesta primera novel·la el que he apuntat inicialment, la voluntat de 

l'autora de recuperar l'espai que tant l'atreia i que havia perdut: el jardí, i de retop la seva infantesa; i és que 

Eugeni, un personatge de l'obra, pronuncia unes frases que també podria subscriure Mercè Rodoreda:  

«Hi ha hagut moments que per una mica de jardí m'hauria venut l'ànima i les 

cames ¿Oi que no ho diria ningú? I després mirant-me va afegir: - Només es viu 

fins als dotze anys. I a mi em sembla que no he crescut».  

Tanmateix, i malgrat la seva voluntat de treballar i d'imposar-se, el mateix fracàs s'esdevé amb les dues 

novel·les següents, enviades al premi Sant Jordi de 1960 i 1961, respectivament, Colometa, coneguda 

mundialment amb el títol posterior, La plaça del Diamant, i La mort i la primavera, una obra inacabada que 

sortirà el 1993, després de la seva mort. Tanmateix, l'èxit de crítica i de venda de La plaça del Diamant 

(1962), considerada poc després de la seva edició la novel·la més important de la postguerra, va impulsar 

la represa de la seva carrera literària, com ho demostren les següents obres, reculls de contes i novel·les, 

dos gèneres que, cosa no gaire freqüent, Rodoreda demostra dominar amb una mateixa perícia. Amb El 

carrer de les Camèlies (1966) -un títol on surten aquestes flors que la fascinen -, va guanyar els premis 

refusats a La plaça del Diamant (Sant Jordi, el de la Crítica...) i l'obra n'és, formalment, una continuació: 

escriptura parlada, protagonisme femení, el record com a motor de la història, seguint Proust i Woolf, autors 

que van marcar profundament Mercè Rodoreda. Ara bé, la seva protagonista, Cecília Ce, és en tot oposada 

a la Colometa, la dona compromesa amb la família i el país, per a la qual la guerra representa una desfeta 

personal i social, que la catapulta a la marginació i a la soledat. Diversament, Cecília Ce és una nena trobada 

al peu d'un reixat del carrer de les Camèlies i el dia que això s'esdevé es produeixi un significatiu prodigi: 

floreix un cactus mig mort i el fet es repeteix cada any, ritualment. Però, personatge marginat, fugirà de la 

casa amb jardí i haurà de viure una existència particularment difícil en la Barcelona desolada de la 

postguerra, on pesa la mort i la repressió. I és que El carrer de les Camèlies, com La Plaça del Diamant, és 

una mena de novel·la iniciàtica, que s'expressa a través d'un viatge ben diferent però igualment au bout de 

la nuit - si comparem la vida a un viatge -, al final del qual, després del patiment, del dolor i de vorejar la 

mort, ambdues protagonistes assoliran la maduresa però hi deixaran la seva joventut, perduda per sempre 

més, com si es tractés d'una pell ara inservible. I l'alliberament dels personatge anirà lligada als espais verds: 

parcs imprecisos i un simbòlic arbre invertit a La plaça del Diamant, els til·lers de la Rambla Catalunya i la 

torre amb jardí a El carrer de les Camèlies; la felicitat proustianament anirà lligada, a més, al gust de la til·la 

que és, justament com en el cas de la cèlebre magdalena, la recuperació de la infantesa. L'arbre esdevé un 

element recurrent i positiu, envoltat de categoria i símbol d'eternitat.  
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Després d'aquestes novel·les cabdals, sobretot de La plaça del Diamant, traduïda a les més remotes llengües, 

Rodoreda va publicar un recull de gran qualitat, La meva Cristina i altres contes (1967), amb contes que 

figuren en antologies mundials del gènere i on es palesa el relleu de la vegetació i de l'aigua; i, un tema, el 

de la metamorfosi, lligat de vegades al regne vegetal. Posteriorment, publica una ambiciosa novel·la, Mirall 

trencat (1974), escrita al llarg de molts anys i que va poder acabar a Romanyà de la Selva, justament, on van 

transcórrer els darrers anys de la seva vida. 

https://www.mercerodoreda.cat/upload/autora/fig_ca.pdf 

 

«El nostre Roissy» 

I aleshores els astres van dictar la sort. 

Roissy en Brie era i és encara un poble molt petit 

a vint-i-cinc quilòmetres de París. El poble en si 

només té dos carrers, la resta són grups 

adjacents de casetes per a vacances en un dels 

quals s'ha convertit el nostre meravellós parc. 

Aleshores les casetes d'estiuejants eren de fusta 

i del conjunt en deien el lotissement; pertanyien 

a parisencs de la classe mitjana, molt d'ells 

jueus. No és el Roissy on ara hi ha un aeroport. 

Crec que existeixen més de dos llocs 

anomenats Roissy. El nostre és el de la plana de Brie, la regió on es fa el famós formatge. En fèiem 

molt al proper Ladjny, un poble més gran on hi havia la policia que ens controlava i on, acabats 

d'arribar, haguérem d'anar tots, en tren, per reglamentar la nostra situació i obtenir el laissez-

passez, un papier que significava no poder passar d'un cert límit territorial reduït. En tornàrem amb 

trossos d'aquell brie que empestaren el vagó del tren. El feien en forma com d'enormes coques 

rodones, planes, i en venien trossos. És molt pudent però deliciós. El nostre Roissy podria ser el 

que utilitzà l'autor d'Histoire d'Ho --un autor diuen que és, malgrat el pseudònim femení. 

El château no tenia massa valor arquitectònic, però sí una sòbria i modesta elegància. Els que el 

van fer construir no devien ser uns molt grans senyors, Tampoc no era opulent de dimensions: tenia 

una planta baixa amb tres salons –un d'ells era al nostre menjador– i un parell de saletes, amb 

amples vidrieres que donaven al parc, la cuina molt espaiosa, a l'entrada una tribuna amb vidres 

de colors i un vestíbul des del qual es pujava al primer pis, on hi havia moltes cambres per a ús 

dels aubergistes (els socis d'Auberges de la Jeunesse). D'allí, per una escaleta amagada, s'anava 

al pis de dalt o mansarda, on teníem la cambra nosaltres dues [Mercè Rodoreda i Anna Murià], la 

família Trabal, Obiols i alguns més. Fora de l'edifici principal hi havia algunes construccions que 

devien haver estat destinades a dependències on alguns s'allotjaren, com la família Jornada, en un 

petit pavelló. La més notable d'aquelles construccions era la que s'anomenava château d'eau 

perquè sostenia el dipòsit de l'aigua que es distribuïa per tota la propietat; al dessota hi havia tres 

o quatre estances, una de les quals era la cambra de Guansé, Gasch i, posteriorment, Bartra, i una 

altra, la de Calders i "Nyerra". 

https://www.mercerodoreda.cat/upload/autora/fig_ca.pdf
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El parc, sí, tot i una mica descurat, era sumptuós. 

Se'l suposava obra de Le Nôtre, el creador dels 

jardins de Versalles. En petit, els imitava: tenia com 

aquells el tapis verd central, ample, llarg fins al final 

del clos --mig quilòmetre-- on la gespa que ningú no 

tallava, barrejada amb herbes i flors boscanes, 

violetes, margarides, havia crescut dos o tres pams; 

el vorejaven uns arbres altíssims vestits fins a terra 

d'un fullatge que la boira i el plugim feien vaporós. 

Bosc a banda i banda, el de la dreta més espès, 

amb avellaners salvatges, travessat per senderols, 

el de l'esquerra, més solemne amb la seva 

romàntica allée cavalière, encara que al començ deixava espai per a les pistes de tenis i de voleibol 

i el joc de botxes. Al començament del tapis verd hi havia una piscina en què a l'estiu nedàvem, 

més enllà, en l'estesa de gespa, damunt d'un pedestal, una petita còpia del discòbol clàssic. 

Aquest passeig és anomenat "L'allée cavalière". 

(Anna Murià, Introducció a Cartes a l'Anna Murià (pàg. 23). Recull de cartes escrites per l'escriptora Mercè 

Rodoreda a Anna Murià des del 1939 al 1956. Col.lecció Espai de Dones. Barcelona: Edicions de l'Eixample, 

1991.) 

NOTA: La residència d'exili a la qual fa referència l'escriptora és un edifici del segle XVIII, actualment rehabilitat 

per a les dependències de l'Ajuntament, tal com es veu a les fotos superiors. Es troba a: 9, rue Pasteur. Le 

Château de Roissy. Hotel de la Ville. Île de France. Departament Seine-et-Marne. Roissy en Brie. Al cor del Sena, 

a 25 quilòmetres de París. El passeig és anomenat «L'allée cavalière». 

https://www.escriptors.cat/autors/muriaa/antologia 

 

 

https://www.escriptors.cat/autors/muriaa/antologia
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ROMANYÀ DE LA SELVA (1972-1983) 

 

Un retorn progressiu a partir dels anys setanta: Romanyà de la Selva  

«El poble és sensacional. Les cases estan bastant separades les unes de les 

altres, situades al cim d'una muntanya lleugera des d'on es pot veure amb una 

girada d'ulls el mar i la cresta blanca dels Pirineus»  

Mercè Rodoreda. «Viatge al poble de la por» del recull Viatges i flors.  

De fet, el retorn a Catalunya no es va efectuar a Barcelona, una ciutat bilingüe i sorollosa que ja no li 

agradava, sense vegetació i sense jardins, sobretot, sinó en aquest tranquil poblet de les Gavarres, que es 

troba al cim d'una muntanyola permanentment verda, on al final dels setanta es va construir una casa amb 

jardí, en plena natura. A Mirall trencat, Rodoreda crea ja un mite, el de la "seva" Barcelona -o Catalunya-, la 

que va temporalment des del tombat del segle fins a la guerra civil que la destrueix, que l'arrasa. Es tracta 

d'una bella imatge pel fet de centrar-se en una família de l'alta burgesia que viu en una torre esplèndida al 

barri de Sant Gervasi, amb un jardí fastuós, però també embolcallat de misteri i de mort, al centre del qual 

destaca un llorer majestuós; i novament apareix un arbre carregat en aquest cas de connotacions clàssiques. 

Símbol d'immortalitat. Va ser la pau de Romanyà, un indret solitari, de cases amb jardins escampades per la 

muntanya, amb alzines i un dolmen, la que va propiciar que pogués posar un punt i final a aquesta complexa 

novel·la i, també, l'escriptura de dues obres més, les darreres que va compondre, un recull de classificació 

difícil que havia iniciat els anys seixanta i una novel·la singular, ambdues publicades el 1980: Viatges i flors i 

Quanta, quanta guerra... Situades en una línia més críptica, més imaginativa, són obres d'una rara qualitat 

que donen categoria a una literatura i palesen la profunda originalitat de la seva creadora. Al recull, de fet, 

Rodoreda crea una flora fantàstica - a l'apartat «Flors de debò» de títol prou significatiu-, o bé pobles 

imaginaris per on transita el seu narrador, aquí sense rostre i sense nom, únicament un guia per al lector, a 

«Viatge a uns quants pobles». Uns pobles i unes flors que són metàfores de l'home - dels seus sentiments, 

sobretot-, però també de la societat difícil, opressora i gregària en la qual ha de viure empresonat. I resulta 

evident el paral·lelisme d'aquest recull amb l'última novel·la, Quanta, quanta guerra..., el fil conductor de la 

qual és igualment el viatge del seu protagonista, un noi jove i innocent, per uns paratges que la guerra assola, 

uns paratges que ens poden recordar Romanyà de la Selva, amb masies, vegetació i el mar a tocar. 

Decididament lluny de la ciutat i de la realitat, de la quotidianitat, també, que caracteritzava les primeres 

obres rodoredianes. L'arbre clarament hi esdevé un arquetipus que assenyala el lligam de l'home amb el 

món, una mena de beneficiosa i positiva metamorfosi, de clara permanència; el llibre s'acaba, 

significativament, amb el retorn del seu protagonista a la caseta amb jardí i flors que ha abandonat a l'inici 

de l'obra per córrer món per viure experiències:  

«Tornaria a casa a treballar el camp de clavells amb l'aigua que lliscava pels 

reguerons amb el soroll dels trens a la nit, amb el roser de roses grogues que 

s'emparraven fins al terrat»  

També el viatge és imaginatiu, en transcórrer al llarg d'una única nit - un moment privilegiat en la producció 

rodorediana-, i aquest itinerari reflecteix una visió tràgica del món i de la vida, sens l'humor i la ironia del 

recull. Novel·la iniciàtica i escrita en primera persona, també, el que el protagonista assoleix és però aquí el 

coneixement. L'obra, de fet, demostra que els interessos de Mercè Rodoreda es troben estretament lligats 

a la seva pròpia vida i per confirmar-ho en aquesta obra reflexiona sobre la transcendència de l'home, sobre 

la mort, propera ja. I la mort va sorprendre Mercè Rodoreda en plena creativitat i en aquest escenari que li 
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agradava particularment, a Romanyà de la Selva, envoltat de boscos sempre esponerosos, on es troba el 

petit cementiri que la va acollir, al mes d'abril de 1983. Un escenari del qual va escriure, insistint en la 

importància que en la seva vida i obra tenen els arbres:  

«Admiro la majestat del xiprer, la fulla tan ben dibuixada del roure, la tendresa 

dels pollancs, i l'escabellament dels desmais, però el meu arbre, per discret, per 

la seva fulla perenne, la soca rugosa de suro, és l'alzina sagrada. Les Gavarres 

totes un alzinar, alhora de la posta, quan el sol les besa de biaix semblen de 

vellut»  

Com un cercle, com una perfecta rodona, símbol recurrent de la seva obra per reflectir la perfecció, la seva 

vida parteix d'un jardí barceloní, ple de flors i es clou en una vegetació, carregada de categoria, la de les 

Gavarres. De la realitat al mite, vida i obra avancen seguin un mateix itinerari, una mateixa evolució, i sempre 

«vinculada a les flors. A la vegetació. 

https://www.mercerodoreda.cat/upload/autora/romanya_ca.pdf 

 

CRONOLOGIA 

1908 - 1921 
1908 

El dia 10 d'octubre de 1908 neix Mercè Rodoreda Gurguí en una petita torre amb jardí, propietat del seu avi, 

situada al carrer de Sant Antoni, actualment Manuel Angelon, del barri de Sant Gervasi de Cassoles, de Barcelona. 

Filla única del matrimoni format per Andreu Rodoreda Sallent i Montserrat Gurguí Guàrdia. Al pare, comptable 

d'una armeria, sempre li va agradar el teatre. La mare sentia certa inclinació per a la música. Ambdós van compartir 

l'afició pel teatre, en un ambient bohemi, i van assistir a l'Institut del Teatre, que dirigia Adrià Gual, per aprendre 

declamació. 

1909 

Joan Gurguí Guàrdia, germà de Montserrat, marxa a Argentina. 

1915 - 1917 

Estudis primaris a dues escoles diferents: al col·legi de Lourdes, de Sarrià, i en un altre més a prop de casa seva, 

entre els carrers Pàdua i Vallirana. De fet, el seu gran mestre va ser el seu avi, admirador de Verdaguer i 

col·laborador de La Renaixença. 

1917 

Participa en la representació de la comèdia El misteriós Jimmy Samson, realitzada per una companyia amateur a 

l'Ateneu de Sant Gervasi. Rodoreda representa el paper de Ketty. 

1919 

Joan Gurguí, que havia mantingut una correspondència regular amb la seva família, retorna a Barcelona. Mercè 

vivia amb entusiasme l'espera i l'arribada de les cartes del tiet, que, amb el temps, arriba a mitificar. 

https://www.mercerodoreda.cat/upload/autora/romanya_ca.pdf
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1921 

Mor el seu avi, Pere Gurguí. L'arribada del seu tiet a casa dels Gurguí canvia el tipus de vida de la família. S'imposa 

l'austeritat i l'ordre convencional. 

 

1928 - 1938 
1928 

El 10 d'octubre, dia en què complia vint anys, es casa amb Joan Gurguí Guàrdia, catorze anys més gran que ella, a 

la parròquia de la Bonanova, de Barcelona, amb dispensa papal pel grau de consanguinitat. 

1929 

El dia 23 de juliol neix en Jordi, fill únic de la Mercè Rodoreda i en Joan Gurguí. Mercè Rodoreda comença, 

aleshores, a actualitzar-se en tots els sentits i busca una projecció, un treball que l'alliberi de la dependència 

econòmica i social contreta amb el seu marit. 

1932 

Es publica a l'editorial Catalònia la primera novel·la de Mercè Rodoreda: Sóc una dona honrada? Escriu contes per 

a diversos diaris. 

1933 

Mercè Rodoreda ingressa al periodisme a través de Clarisme, en el qual col·labora des del mes d'octubre de 1933 

fins al 1934, on publica les seves entrevistes a escriptors i artistes plàstics; també cròniques de la ciutat o viatges. 

1934 

Publica Del que hom no pot fugir, en les edicions de Clarisme, i en edicions Proa Un dia en la vida d'un home. Mercè 

Rodoreda comença a relacionar-se amb el món de la literatura, a través de l'escriptor J. Puig i Ferreter, director de 

Proa. Coneix, d'una banda, a Andreu Nin, que tradueix directament del rus novel·les de Dostoievski, L. Tolstoi..., i 

de l'altra, a escriptors com Francesc Trabal, Joan Oliver, Joan Prat, conegut per Armand Obiols, que havien 

pertangut a La Colla de Sabadell i més tard al Club dels Novel·listes com la mateixa Rodoreda. Aquest any també 

surt a la venda l'assaig Polèmica, de Delfí Dalmau, on l'autor entrevista a Mercè Rodoreda, i en la introducció fa 

unes declaracions que anticipen els valors literaris de l'escriptora. 

1935 - 1939 

Escriu contes infantils a la pàgina setmanal del diari La Publicitat, anomenada Una estona amb els infants, i contes 

a La Revista, La Veu de Catalunya i Mirador... 

1936 

Apareix publicada la seva quarta novel·la, Crim, rebutjada posteriorment per l'escriptora, com fa també amb les 

tres anteriors. 

1937 

Comença a treballar com a correctora de català al Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya. 

Coneix a escriptores com ara Aurora Bertrana, M. Teresa Vernet i fa altres amistats: Susina Amat, Julieta Franquesa, 

Anna Murià i Carme Manrubia. Amb Aloma, la seva cinquena novel·la, guanya el Premi Crexells. Andreu Nin, amb 
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qui Rodoreda mantingué relació, mor assassinat. Aquest mateix any Mercè Rodoreda i el seu marit, Joan Gurguí, 

se separen. 

1938 

Es publica Aloma per la Institució de les Lletres Catalanes a Barcelona. Mercè Rodoreda viatja a Praga amb 

l'escriptor Francesc Trabal en representació del PEN Club de Catalunya, i allà llegeix una salutació redactada pel 

poeta Carles Riba. 

 

 

1939 - 1953 
1939 

Mercè Rodoreda emprèn el camí de l'exili el 23 de gener, i deixa al seu fill amb la seva mare pensant en un retorn 

proper. Surt de Barcelona juntament amb altres intel·lectuals en un bibliobús de la Institució de les Lletres Catalanes 

que els trasllada a Girona, d'on passen al Mas Perxés, a Agullana (Alt Empordà) per dirigir-se, després, a Perpinyà 
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i Toulouse, fins a instal·lar-se en un castell del segle XVIII, disposat per acollir refugiats, a Roissy-en-Brie, població 

propera a París. Allà viu uns mesos juntament amb altres escriptors: Anna Murià i família, C.A. Jordana i família, 

Armand Obiols, Francesc Trabal, etc. En aquest context comença la relació sentimental entre Rodoreda i Obiols, la 

seva parella a l'exili. La Segona Guerra Mundial trenca, però, l'estabilitat de Roissy i els obliga a començar el periple 

de nou: uns escullen l'exili cap a Hispanoamèrica i altres, com ara Rodoreda i Obiols, decideixen quedar-se a 

Europa. 

1940 - 1944 

Fugida de París amb l'entrada dels alemanys. Acabada la Segona Guerra Mundial, Mercè Rodoreda s'instal·la a 

Limoges i al cap de poc temps a Bordeus, juntament amb Joan Prat. Durant aquests primers anys es guanya la vida 

cosint per a uns magatzems i escriu contes, que primer publica en revistes de l'exili i posteriorment reuneix a Vint-

i-dos contes. 

1946 

Es traslladen a París, al carrer Cherche-Midi, número 21, al costat de la zona on es reunien els intel·lectuals: Saint-

Germain-des-Prés. Segueix escrivint contes i comença a dedicar-se a la poesia. Obiols treballa com a responsable 

de la Revista de Catalunya a l'exili. 

1947 - 1953 

Mercè Rodoreda comença a tenir problemes de salut; a més a més es ressent d'una estranya paràlisi al braç dret 

que li impedeix enfrontar-se a una creació literària llarga. Busca com a mestre per a la seva poesia i, a vegades, 

com a corrector a Josep Carner. Amb ell manté una intensa i afectuosa correspondència. Amb l'obra poètica 

aconsegueix diferents premis: als Jocs Florals de 1947 a Londres, rep la Flor Natural; a l'any següent, als de París, li 

donen novament la Flor Natural i, per últim, a Montevideo, el 1949, és nomenada Mestra en Gai Saber"." 

1951 

S'interessa per la pintura. S'apropa als pintors més destacats d'aleshores: Picasso, Klee, Kandinsky, Miró..., als quals 

intenta imitar. 

1952 

Cura al balneari Chátel-Guyon, prop de Vichy, lloc on a més de la seva recuperació comença a gaudir d'una soledat 

que li permet, no tardant, endinsar-se de ple en l'obra creativa. 
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1954 - 1959 
1954 

Rodoreda fixa la seva residència a Ginebra, ja que Obiols treballa en aquesta ciutat com a traductor de la UNESCO. 

Segueix conservant la seva habitació de París. L'alleugeriment econòmic els permet llogar un apartament a un barri 

burgès al carrer Vidollet, número 19, on des de la terrassa s'observa un bonic panorama: la muntanya pelada del 

Salève, el llac Lemán, al fons el cim del Mont-Blanc. També aquí es dedica esporàdicament a la pintura. Es casa el 

seu fill únic. 

1956 

Envia a Mèxic tres sonets: Evocació dels morts, que pertanyen al projecte inacabat Món d'Ulisses, que presideix 

Agustí Bartra. N'és la guanyadora i els hi publiquen a Gaseta de Lletres, suplement literari de La Nova Revista. A 

Barcelona, clandestinament, es convoquen els primers premis literaris en català. Rodoreda guanya el Premi Joan 

Santamaria amb el conte Carnaval, escrit a Bordeus durant la guerra. 

1957 
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Guanya el Premi Víctor Català amb la recopilació de contes que ha escrit a l'exili, sota el títol Vint-i-dos contes. Si 

el premi J. Santamaria li va donar ànims, el Víctor Català significa l'embranzida definitiva per continuar una obra 

ara ja imparable. 

1958 

Publica Vint-i-dos contes. 

1959 

Presenta al Premi Joanot Martorell Una mica d'història, que es publica al 1967 amb el títol de Jardí vora el mar. 

Escriu el conte Rom Negrita per Els 7 pecats capitals vistos per 21 contistes. Comença a escriure Colometa, la 

futura La Plaça del Diamant. 

 

1960 - 1970 
1960 

Es presenta al Premi Sant Jordi Colometa. No guanya, però obté el vot de Joan Fuster, que la recomana al Club 

dels Novel·listes, el director del qual, Joan Sales, s'interessa vivament per a la novel·la i inicia un contacte epistolar 

amb Mercè Rodoreda. Obiols fixa definitivament la seva residència a Viena per motius de treball. 

1961 

Envia La Mort i la primavera al Premi Sant Jordi, novament sense èxit. És publicada pòstumament el 1986. 
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1962 

Publicació de La Plaça del Diamant al Club dels Novel·listes. 

1964 

Mor Montserrat Gurguí, mare de l'escriptora. 

1965 

El 25 d'agost escriu a Joaquim Molas en resposta a la sol·licitud de posar en marxa l'edició de les seves obres 

completes. Rebutja la publicació de les quatre primeres novel·les i accepta reelaborar Aloma. Comença a ser 

reconeguda fora de Catalunya gràcies a la traducció de les seves obres. La primera és la de La Plaça del Diamant, 

traduïda a l'espanyol al 1965, a l'anglès (1967), a l'italià (1970), al francès (1971), etc. 

1966 

Publicació de El Carrer de les Camèlies, que rep el Premi Sant Jordi 1966. Mor el seu marit Joan Gurguí. 

1967 

Publicació de Jardí vora el mar. El carrer de les Camèlies rep el Premi de la Crítica. Es publica el volum de contes La 

meva Cristina i altres contes. Treballa en Mirall trencat. 

1969 

Publicació de la nova versió d'Aloma. El carrer de les Camèlies rep el premi Ramon Llull. 

 

 

1970 

A partir d'aquest any, es multipliquen les traduccions de les seves obres a les més diverses llengües, incloses les 

més remotes (japonès, vietnamita, etc.). 

 

1971 - 1983 
1971 

Armand Obiols mor a Viena. 

1972 

Mercè Rodoreda passa l'estiu a Romanyà de la Selva, a El Senyal, la casa de la seva amiga Carme Manrubia. Aquí 

hi viu sis anys, fins que el 1978 té construïda la seva pròpia casa. 

1973 - 1975 

Acaba Mirall trencat a Romanyà, que es publica el 1974. Tanca el pis de Ginebra. Comença a escriure Quanta, 

quanta guerra... 

1976 

Primera tesi doctoral sobre la narrativa de Mercè Rodoreda, obra de Carme Arnau. 
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1977 

Edicions 62 inicia la publicació de les seves Obres completes. 

1978 

Versió televisiva d'Aloma, dirigida per Lluís Pascual. Publica Semblava seda i altres contes, amb narracions escrites 

des de la guerra fins a la mort d' A. Obiols. 

1980 

Es publica la recopilació de Tots els contes. Rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes; i el Ciutat Barcelona per 

Viatges i flors; Quanta, quanta guerra... mereix el Premi Crítica Serra d'Or, ambdues obres són publicades aquest 

mateix any. Pregonera de les Festes de la Mercè de Barcelona. 

1982 

S'estrena la versió cinematogràfica de La Plaça del Diamant, dirigida per Francesc Betriu. Escriu Imatges d'infantesa, 

breus relats biogràfics publicats a la revista Serra d'Or. 

1983 

Mor el dia 13 d'abril en una clínica de Girona, víctima de càncer, i és enterrada al cementiri de Romanyà de la Selva. 

 

https://www.mercerodoreda.cat/biografia 

 

https://www.mercerodoreda.cat/biografia 

 

 

Així va ser el paradís perdut de Mercè Rodoreda 
 

https://www.mercerodoreda.cat/biografia
https://www.mercerodoreda.cat/biografia
https://llegim.ara.cat/2015/11/14/Merce-Rodoreda-que-Arnau-anys_1467463271_3756855_1500x1059.jpg
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Gràcies a cartes familiars inèdites, Carme Arnau reconstrueix la infantesa de 

l'autora de 'La plaça del Diamant' 

Maria Nunes. Barcelona / @mnunesal 

 

Edicions 62 ha publicat el darrer estudi de Carme Arnau sobre la figura i l’obra de Mercè Rodoreda, El 

paradís perdut de Mercè Rodoreda. Una família de Sant Gervasi. En aquest assaig, Arnau aprofundeix 

en el món de la infantesa de l’escriptora a partir del testimoni de les cartes familiars dirigides a 

l’oncle Joan Gurguí, emigrat a l’Argentina per fer fortuna, en el període que comprèn del 1909 al 

1921, és a dir des de la partida fins al retorn de l’oncle americano. Aquest material, conservat a l’Arxiu 

Mercè Rodoreda, amb seu a l’IEC, es complementa amb uns quants fulls de l’inici d’un dietari 

d’adolescència datats el 1924. 

 

La importància dels documents i del treball d’investigació de Carme Arenas és fonamental, ja que, 

com ella mateixa afirma, “gràcies a les cartes podem comprovar com nombrosos esdeveniments i 

anècdotes de la família passen a la ficció, amb molt pocs retocs”, i ens permeten adonar-nos que 

Mercè Rodoreda mai no va tenir interès a donar a conèixer dades reals de la seva vida, però, en 

canvi, des de ben aviat es creà una personalitat literària on derivar-les. Les cartes són, doncs, una 

memòria viva que permet reconstruir aspectes de la infantesa de l’escriptora, però també un espai 

per a la ficció perquè la realitat s’hi pot presentar disfressada o es pot fins i tot inventar. En qualsevol 

cas, són un valuós document de la vida familiar i de l’ambient del barri barceloní de Sant Gervasi 

durant les primeres dècades del segle XX. 

El paradís perdut de Mercè Rodoreda se’ns presenta dividit en dues parts i un epíleg. En la 

primera, “D’un país, d’un temps, d’una gent”, Carme Arnau ens ofereix una visió dels personatges i 

els escenaris que configuren el món familiar de l’escriptora en els seus primers anys. La família i la 

torre amb el famós jardí, com a nucli, però també la vida al barri de Sant Gervasi i les activitats 

al veí barri de Gràcia. Aquest món quotidià i proper es complementa amb un altre escenari llunyà i 

amb la persona absent de l’oncle Joan Gurguí, l’americano, emigrat a l’Argentina, sobre el qual 

es projecta la imaginació, molt fèrtil per cert, dels membres de la família Gurguí. La ciutat de 

Barcelona i el temps històric també hi tenen un paper decisiu, i tot plegat contribueix a dibuixar 

un àlbum familiar molt peculiar i interessantíssim. 

 

En la segona part, “La transformació”, dividida en dos períodes, 1908-1914 i 1914-1921, podem 

seguir les transformacions de l’escriptora i del seu món, que l’acompanyen en el pas de la infantesa 

a l’adolescència. És a dir, l’intent de reconstrucció d’una crònica de la seva estada al paradís, i de 

com l’arribada de l’adolescència i l’entrada al món dels adults significà el final de la felicitat. 

Amb l’arribada de l’oncle americano s’atura la correspondència i no hi ha més dades que els 

escassos sis fulls de dietari que constitueixen l’epíleg de l’estudi, el primer datat el 1924. Els escrits 

http://www.twitter.com/mnunesal
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adolescents són molt reveladors dels sentiments de tristesa i desemparament que experimenta 

l’autora, i dels seus dubtes sobre el matrimoni amb el seu oncle projectat per la família, així com 

de la decepció i la incompatibilitat de caràcters. Curiosament s’han conservat fotografies familiars 

de l’època de la infantesa, però no hi ha documents ni fotos que hagin deixat testimoni de la vida 

de Mercè Rodoreda durant aquests anys d’adolescència i de primera joventut. Se sap, això sí, que es 

va casar amb Joan Gurguí, germà de la seva mare, amb dispensa papal pel grau de 

consanguinitat, i que un any més tard naixia l’únic fill del matrimoni. 

 

Una família de Sant Gervasi 

 

Els Gurguí eren una família composta per l’avi, els pares i l’oncle emigrat a l’Argentina. Una 

família aparentment normal de l’època, però molt peculiar per la tendència bohèmia, fantasiosa i 

un bon  punt somiatruites de l’avi i de la seva filla donats a gaudir de la felicitat de la vida però 

també a viure al dia. Sens dubte la figura més decisiva en la infantesa de Mercè Rodoreda és la 

de l’avi matern, Pere Gurguí i Fontanills, propietari d’una torre menestral amb jardí al barri de 

Sant Gervasi. Una personalitat molt peculiar, home instruït, actiu, amant de la poesia i 

catalanista abrandat, que inculcà en la seva néta l’amor per les flors, per les lletres i pel país. La 

nena és la nineta dels ulls de l’avi que es desviu pel benestar i la felicitat de la seva “princesa del 

Putxet”, tal com ell l’anomenava. 

Aquest aspecte de la personalitat de Pere Gurguí contrasta amb un fet que, des d’una òptica actual, 

ens pot resultat sorprenent, i és que amb catorze anys -l’edat mínima exigida per fer el viatge sol-

envià el seu fill Joan a l’Argentina a treballar, fer fortuna, estalviar i, sobretot, a enviar diners 

a la família. Ell, tan mal administrador i poc estalviador, en les cartes no para de mentalitzar el fill 

de cara a guanyar calers i a l’estalvi, i de demanar-li que els enviés diners. La vida que menà el jove 

oncle durant dotze anys a l’Argentina és un misteri, només se sap que muntà a Buenos Aires un 

negoci de pastisseria i confiteria, i que anà prosperant. I és que l’epistolari és incomplet ja que 

només s’han conservat les cartes que Joan rebia, però no les que ell va escriure a la família des del 

seu exili d’emigrant. 

L’altra figura important en la infantesa de Mercè Rodoreda és la seva mare, Montserrat Gurguí i 

Guàrdia, dona d’una notable bellesa, amb uns somnis de ser actriu i una tendència al fantasieig 

com el seu pare, a més del gust per disfressar-se i de posar per a les fotografies. Montserrat 

estima la seva nena però les relacions entre mare i filla van ser complexes i no lliures de certes 

gelosies i rivalitats. 

Qui jugà un paper més insignificant és el pare, Andreu Rodoreda, una figura menys brillant, que 

secunda la seva muller en el gust pel cinema i pel teatre –de fet tots dos van prendre lliçons de 

declamació a l’Escola Catalana d’Art Dramàtic dirigida per Adrià Gual-, però que en les cartes al 
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cunyat és qui mostra un sentit més pràctic de la vida, més prosaic i més ajustat a la realitat. 

Durant la infantesa de Mercè Rodoreda, en la família hi regna un ambient d’alegria i felicitat on 

tot esdevé motiu de celebració. De fet, una sèrie de termes formen part del lèxic familiar i es van 

repetint en les cartes: “magnífic”, “immillorable”, “colossal” i sobretot “espaterrant”… Però amb el 

pas dels anys, el declivi físic dels seus integrants i les dificultats econòmiques cròniques van en 

augment de tal manera que la imatge del paradís es va fent fonedissa. 

El paradís perdut 

 

El casal Gurguí, la torre del número 8 de l’antic carrer de París de Sant Gervasi, amb el seu jardí, 

davant i darrera, ple de flors, amb el famós monument particular que l’avi va erigir a la memòria 

de Mn. Cinto, amb un colomar al terrat i una bandera de les quatre barres que voleiava els dies 

de festa a la torratxa, és el centre del món rodoredià. Aquest escenari de la infantesa feliç conforma 

la imatge completa del Paradís. Tot de records d’esdeveniments reals i detalls de la casa i del jardí, 

dels membres de la família, del veïnat de Sant Gervasi i de la Barcelona de l’època nodreixen les 

pàgines de l’obra literària de Mercè Rodoreda, des d’Aloma fins a Quanta, quanta guerra…, passant 

per La plaça del Diamant, Mirall trencat, El carrer de les Camèlies o Jardí vora el mar, sense oblidar 

els contes i relats breus. Tal com ens diu Carme Arnau, a Rodoreda li interessa construir la biografia 

de l’escriptora, no la de la dona real, “resulta més fàcil fer confessions en la ficció que no pas en 

la biografia o en la vida”. 

Si el pas del temps és tant important en les novel·les és perquè ho és en la vida real. Resulta profètic 

que l’avi, jardiner i àngel guardià, li comprés El paradís perdut de Milton, en castellà, just quan tenia 

onze anys, i per tant un any abans de ser-ne expulsada per les circumstàncies que en el llibre 

s’expliquen. “El Casal Gurguí, com la infantesa, es va perdre amb el pas del temps, però no del 

tot, perquè va quedar per sempre més en una memòria que sembla prodigiosa, amb unes 

imatges que no va oblidar mai.” I així, evocat des de lluny, un jardí menestral de Sant Gervasi és 

elevat a la categoria de paradís literari, perdut com tots els paradisos, on gràcies a l’obra d’una 

de les més grans novel·listes de la nostra literatura, no ha deixat mai d’existir i, entre les pàgines 

literàries encara s’hi deixa sentir el perfum delicat del ram de xeringuilles i de roses que la nena que 

seu a la falda de l’avi duu a les mans. El paradís perdut de Mercè Rodoreda és, sens dubte, un assaig 

brillant, de lectura apassionant com una novel·la, imprescindible per al gaudi dels amants de l’obra 

de Mercè Rodoreda i Gurguí. 

 
http://www.llegirencasdincendi.cat/2016/03/el-paradis-perdut-merce-rodoreda-carme-arnau/ 

 

 
 

http://www.llegirencasdincendi.cat/2016/03/el-paradis-perdut-merce-rodoreda-carme-arnau/
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El primer trauma de Mercè Rodoreda 
Jordi Nopca 

Barrcelona,  14/11/2015 

 

 

Com va ser la infantesa i l’adolescència d’una de les escriptores catalanes meś importants 
del segle XX? Carme Arnau reconstrueix els primers anys de l’autora barcelonina a partir 
de correspondència familiar inèdita. 

L’any 1974, quan Edicions 62 va reeditar Vint-i-dos contes de Mercè Rodoreda -llibre del 1958, que havia 

guanyat el premi Víctor Català-, Carme Arnau va publicar un article a Els Marges en què explicava que 

aquell volum s’havia rebut “en veu baixa”. “Rodoreda era una autora d’èxit però al mateix temps molt poc 

coneguda: ningú s’havia endinsat acadèmicament en la seva obra”, recorda. Arnau havia publicat el seu primer 

assaig el 1971, El mundo mítico de Gabriel García Márquez, i aconsellada per Joaquim Molas va començar a 

estudiar l’escriptora barcelonina. “L’Armand [Obiols] deia a la Mercè que no mereixia un article a Serra d’Or, 

http://www.ara.cat/premium/cronica/Merce-Rodoreda-millor-novellista-catalana_0_687531299.html
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sinó una tesi”, diu Arnau ara, apel·lant a l’última parella de l’autora, amb qui l’escriptora havia compartit pis 

a Ginebra des del 1954. 

Mentre Rodoreda ultimava Mirall trencat -que Club Editor publicaria el 1974- Carme Arnau la va anar a 

conèixer i ella “va respondre a un bon nombre de preguntes”. Afegeix: “Era una dona amb entregent, per dir-

ho d’alguna manera, que em va semblar molt propera, malgrat que era la primera vegada que ens vèiem”. No 

tan sols acabaria escrivint una tesi sobre l’escriptora, Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda (Edicions 

62, 1979), sinó que li dedicaria uns quants llibres més. A Miralls màgics (Edicions 62, 1990) analitzaria 

l’última part de la producció narrativa rodorediana, estudiaria els vincles entre vida i creació a Memòria i 

ficció en l’obra de Mercè Rodoreda (IEC, 2000), necessitaria tot un assaig per desxifrar Mirall trencat (Proa, 

2000) i se centraria en els anys d’exili durant la postguerra espanyola a Mercè Rodoreda, l’obra de postguerra: 

exili i escriptura (IEC, 2012). Una de les poques parcel·les que li quedaven per explorar era la infantesa de 

l’autora. Després de tres anys de feina, Arnau publica El paradís perdut de Mercè Rodoreda (Edicions 62), 

centrat en els anys d’infantesa i adolescència, viscuts a la torre familiar del llavors carrer Sant Antoni -

actualment Manuel Angelon-, a Sant Gervasi. 

Un naixement simbòlic 

“Rodoreda va néixer el 10 d’octubre de 1908, però durant tota la vida va dir que havia nascut un any més 

tard, i va ser en part per una qüestió simbòlica”, diu Arnau. A la Barcelona de l’època, “els aldarulls, els 

incendis i fins i tot les bombes havien esdevingut moneda corrent”, escriu. Afirmar que havia arribat al món 

pocs mesos després de la Setmana Tràgica era una manera d’afirmar-se en les turbulències a les quals hauria 

de sobreviure. Va passar de puntetes per la Primera Guerra Mundial (1914-1919), però el resultat de la Guerra 

Civil (1936-1939) l’obligaria a exiliar-se a França, on també patiria per culpa de la Segona Guerra 

Mundial (1939-1945). “Sense ser aventurera, he viscut com s’ha de viure: o sigui, perillosament”, 

escriuria Rodoreda a Joan Sales molts anys després. Des de La plaça del Diamant (1962) s’havia convertit en 

el seu editor. Quan li va enviar aquesta carta era el 1979, i l’escriptora ja s’havia instal·lat a la casa de Romanyà 

de la Selva on passaria els últims anys de la seva vida, que acabaria abruptament el 1983: “M’agrada i no 

sabreu mai fins a quin punt viure així, al mig del bosc, guardada per quatre persianes -continuava-. Les 

bestioles del bosc encara corren més risc. Jo, en aquesta casa, hi visc com el peix a l’aigua i estic passant, a 

les meves velleses, una de les èpoques més felices de la meva vida”. 

Arnau explica que la família de Rodoreda eren gent “fantasiosa”. Tant per al pare, Andreu, com per a la 

mare, Montserrat, “la literatura era important”. El seu avi matern, Pere Gurguí, no tan sols hi donava 

importància sinó que regalaria a la seva neta una traducció castellana d’ El paradís perdut, de John Milton, 

http://www.ara.cat/premium/cultura/Club_Editor-Joan_Sales-Maria_Bohigas-Merce_Rodoreda-Biblioteca_Jaume_Fuster_0_579542103.html
http://www.ara.cat/premium/cultura/Lenigmatica-Rodoreda-Romanya-lautora-entrevistes_0_1086491353.html
http://www.ara.cat/premium/cultura/Lenigmatica-Rodoreda-Romanya-lautora-entrevistes_0_1086491353.html
http://www.ara.cat/premium/llegim/Walt_Whitman-John_Milton-Raymond_Roussel-Edicions_de_1984-LaBreu-Adesiara_0_1110488983.html
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i faria construir un monument d’homenatge a Jacint Verdaguer -esquitxat de versos i coronat per un bust de 

guix- el 1910. Gurguí, a més de redactor de diaris catalanistes (acabava els escrits amb l’expressió “Catalunya 

i avant!”), havia exercit un càrrec al Servei de Recaptació de Contribucions, i va ajudar a despertar l’amor 

per la llengua de Mercè Rodoreda amb les lectures de mossèn Cinto, Maragall i Sagarra. La mare (que 

hauria volgut ser actriu professional) li “va fer llegir Shakespeare” des que tenia cinc anys, i “malgrat que 

primer no l’entenia, amb el pas del temps va esdevenir un dels autors que més va valorar -escriu Arnau-, un 

autor que va arribar al cor mateix de la condició humana, que ella, amb perícia, també va explorar”. 

L’oncle ‘americano’ 

Un dels fills de Pere, Joan Gurguí, va marxar a Amèrica quan tenia 14 anys. Era el 1909, el mateix fals any 

de naixença rodorediana. “A l’oncle americano el van veure de manera idealitzada mentre va ser fora -

resumeix Arnau-. Era el benefactor, l’home que tot i ser lluny enviava diners a casa”. El paradís perdut de 

Mercè Rodoreda mostra per primera vegada la correspondència familiar durant els anys d’infantesa de la 

futura escriptora: lògicament, les cartes que envien a l’oncle Joan ocupen una part destacada del volum, que 

després de reconstruir el paradís de la infantesa -s’hi descriu amb meticulositat com vestien els membres de 

la família i com eren els escenaris que habitaven- vira cap al desengany. La vida de Mercè Rodoreda canvia 

el 1921, quan l’oncle americano torna del seu periple transoceànic. Ella té l’edat que molts anys després, 

al conte Paràlisi de Semblava de seda i altres contes, farà recordar a un dels seus personatges: “Tots ens 

aturem de viure als dotze anys”. També l’Eugeni de Jardí vora el mar comparteix aquesta opinió: “Només 

es viu fins als dotze anys. I a mi em sembla que no he crescut”. 

“La pèrdua de la innocència esdevindria un dels grans temes de l’obra de Rodoreda -resumeix Arnau-. 

Això acostumaria a anar lligat a personatges torturats que pateixen i a qui fer el mal no els agrada”. Amb 

la tornada de l’oncle Joan s’acaba la correspondència familiar i s’obre un llarg parèntesi d’incerteses 

al casal Gurguí. Mercè Rodoreda es casaria amb l’oncle el 10 d’octubre de 1928, el dia que feia 20 anys. 

“De la boda no en sabem res ni en tenim cap fotografia -explica Arnau-. Per poder-se casar van haver de 

demanar una dispensa papal a causa del grau de parentesc que els unia”. 

El primer trauma de Rodoreda té a veure amb els dos homes que la van marcar durant els primers anys de la 

vida. Poc després de la mort de l’avi Pere el 1924, va escriure “sis fulls de dietari i dos en blanc” en què 

mostra el futur marit “com un home rude i poc generós” -segons escriu Carme Arnau-: “Si amb les cartes 

la nena potser ja s’havia adonat de la importància de l’escriptura en els moments d’alegria, ara potser la intueix, 

també en els d’aflicció”. Una Rodoreda de setze anys es pregunta, decebuda: “Per què vingueres a torbar la 

pau del meu pobre cor, tan alegre abans i tristíssim ara?” I més endavant pronostica: “Quan sigui gran, 
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tindré la mateixa vida d’ara, sense diversions, només amb la tristesa, i ell és tan poc bo amb mi”. Així i 

tot, la parella es casaria i al cap d’un any tindrien un fill, en Jordi. 

“Una de les maneres de fugir del tancament de la maternitat seria la literatura”, admet Arnau. La seva 

primera novel·la, Soc una dona honrada?, arribaria el 1932. Abans d’exiliar-se en publicaria quatre més: Del 

que hom no pot fugir, Un dia de la vida d’un home, Crim i Aloma, que reescriuria a finals de la dècada dels 

60. Aquesta primera part de la producció rodorediana -juntament amb narracions i articles- constituirà el 

volum Obra de joventut, que Edicions 62 publicarà a principis del 2016. “Si hagués viscut més, hauria estat 

el nostre premi Nobel”, es lamenta Arnau. Amb el temps, Mercè Rodoreda s’ha convertit en una de les autores 

més traduïdes (La plaça del diamant es pot llegir en gairebé 40 llengües, i Mirall trencat en 18), i ha motivat 

biografies de Montserrat Casals, Mercè Ibarz i Marta Pessarrodona. 

 

https://llegim.ara.cat/trauma-Merce-Rodoreda_0_1467453283.html 

 

 

 

http://www.ara.cat/especials/santjordi2014/Quina-literatura-Quatre-curiositats-conegudes_0_1123687682.html
https://llegim.ara.cat/trauma-Merce-Rodoreda_0_1467453283.html
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L’enigmàtica Rodoreda de Romanyà 
En venda la primera casa de l’autora a l’Empordà, on va viure “una de les 
èpoques més felices” 

. ROMANYÀ DE LA SELVA 17/02/2014  

JORDI NOPCA  

 

El Senyal Vell és una casa blanca i majestuosa de Romanyà de la Selva, envoltada d’una corona 

tupida d’arbres -alzines, xiprers, cedres, pins- i de gran quantitat d’arbustos que creixen, desbocats, 

en un jardí de grans dimensions. El terreny frega els 2.200 m i va ser comprat el 1972 per Carme 

Manrubia. Un any després, Mercè Rodoreda -que s’havia retrobat amb l’amiga d’abans de la Guerra 

Civil quan va tornar del llarg exili- va començar a passar-hi temporades. Quant de temps s’hi va 

estar? Què hi va escriure? Són preguntes que reben respostes diverses en funció de qui hi respon. 

Set anys després que Manrubia adquirís el xalet, Rodoreda estrenava casa al capdamunt del 

terreny d’El Senyal Vell. Al costat, una mica més enfilada, l’amiga se n’hi va fer construir una altra 

per a ella. La primera residència de Manrubia i Rodoreda a Romanyà seria venuda llavors a 

Mariàngela Vilallonga i el seu marit. Seria allà on creixeria, a partir del 1985, el seu fill Borja, doctor 

en història i col·laborador de l’ARA, el propietari actual de la casa, després d’anys de litigi. La seva 

intenció és vendre-la un cop la tingui reformada. 

L’autora i els Rosa-Creu 

Un jardí i una casa carregats d’elements esotèrics 

“Rodoreda buscava un aïllament absolut a Romanyà. Odiava les visites -explica Vilallonga-. Hi 

havia gent de Barcelona que es molestava a pujar a veure-la. Ella els rebia, però controlava molt 

qui accedia a què. Pràcticament ningú va passar mai de la sala d’estar”. La blancor d’El Senyal Vell 

es perd, a l’interior de la casa, que presenta una estructura laberíntica i amaga símbols Rosa-

Creu, una societat secreta que professa un cristianisme de caire esotèric. Manrubia i 

Rodoreda en van formar part, segons confirmen Carme Arnau i Joaquim Molas, estudiosos de 

l’autora. L’habitació on va dormir el petit dels Vilallonga fins als 18 anys era “el sancta sanctorum de 

la casa, on hi havia hagut l’escultura d’una deessa”. Tal com va escriure l’historiador el 2008 a 

la Revista de Girona, “era recomanable per als iniciats Rosa-Creu que disposessin d’una cambra 

privada de retrobament i meditació aïllada de l’exterior”. Completen el recorregut esotèric una 

vidriera en què es pot distingir una creu i l’accés quasi secret a la teulada, que Rodoreda i 

Manrubia feien servir per estar en contacte amb la “porta heroica del cel”. Al jardí encara hi ha 

un estany de forma fàl·lica -que Vilallonga situa a Mirall trencat - i un fals cremador de fullaraca, 

en realitat “una manera de cridar els esperits”. Vilallonga comparteix l’opinió de la seva mare, 

Mariàngela: Romanyà és un escenari important en l’obra de l’autora de La plaça del diamant. 

“La influència de l’entorn es fa ben palesa en les obres de Mercè Rodoreda, les que va escriure o 

acabar a Romanyà -escriu Mariàngela Vilallonga en el quadern Rodoreda Romanyà (2008)-. Què 

més hi va trobar Rodoreda a Romanyà que la va fer aturar de rodolar, que la va fer deixar de 

cercar, que la va fer quedar? ¿Potser el jardí de tots els jardins, potser la solitud necessària per 
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escriure, potser el coneixement més profund que mai del seu dedins, o dels mons interiors 

dels altres?” 

L’última obra 

El laberint creatiu de Mercè Rodoreda 

Si bé Rodoreda comença a visitar Romanyà el 1973, no és fins a finals de la dècada que s’hi 

instal·la. Així ho afirmen Carme Arnau i Anna Maria Saludes, que actualment prepara un epistolari 

de les cartes que Rodoreda va enviar entre el 1964 i el 1983. N’hi ha d’adreçades a les seves 

amigues, entre les quals hi havia la mare de Saludes, la pintora Susina Amat. Maria Bohigas, de 

Club Editor -que va publicar bona part de l’obra de Rodoreda-, apel·la a una petita selecció de 

l’epistolari que va publicar el 2008 per demostrar que el 1978 l’autora encara passava temporades 

a París, Barcelona i Ginebra. “En vida d’Armand Obiols va concloure una primera versió de La mort 

i la primavera, i probablement tenia començada Quanta, quanta guerra... ”, explica. 

En una carta del 1979 a Joan Sales, Rodoreda admet que després de La plaça del diamant (1962) 

el seu mètode creatiu ha estat “a tongades”: ha “deixat, reprès, deixat, reprès” novel·les com Mirall 

trencat (1974) i Quanta, quanta guerra..., que no seria publicada fins al 1980, tres anys abans de la 

seva mort. “Rodoreda havia escrit sota la lectura i la mirada d’Obiols fins que ell va morir, el 1971. 

Va ser un cop molt fort -diu Bohigas-. El retorn a Catalunya, per a Rodoreda, va significar d’alguna 

manera deixar d’escriure. El que sabem a través de moltes cartes és que a Romanyà no està 

escrivint gens, que es dedica a ser feliç”. 

Aquells últims anys enllestiria Semblava de seda i altres contes (1978) -que aplegava producció 

d’anys molt diversos- i Viatges i flors (1980), que conté una narració en què descriu El Senyal Vell 

i que acaba amb aquell punt inquietant que Rodoreda dominava a la perfecció: “A entrada de fosc, 

quan els ocupants de les cases corren a tancar finestres i balcons, és perquè els envaeix el 

sentiment profund tot mirant la lluna o el núvol o les copes dels arbres retallades damunt la 

transparència o damunt l’opacitat del cel, que cada fulla de cada arbre és un ull carregat de poder 

i d’intel·ligència, no que els mira, sinó que els observa i enregistra tot el que pensen. Per què?...” 
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La importància del jardí 

L’espai era important per a ella des de la infantesa 

Per Carme Arnau, “Rodoreda construïa les novel·les com escenaris tancats, i Romanyà és un 

escenari de pes a Quanta, quanta guerra... Aquesta és l’única que planteja un viatge exterior; la 

resta són viatges interiors”. Marta Pessarrodona, que el 2005 va publicar Mercè Rodoreda i el seu 

temps (Rosa dels Vents), coincideix en l’apreciació. I afegeix: “Crec que, amb el temps, serà 

considerada la seva gran novel·la. Quan la rellegeixes, et quedes parat”. Pel que fa a la relació 

amb Manrubia, Pessarrodona -que va conèixer les dues amigues a l’època- desmenteix que 

pogués tenir cap component amorós: “Ni parlar-ne! Es veu que no es pot viure amb una altra 

dona”. 

Encara hi ha una altra novel·la que Rodoreda tenia planejat reprendre a la segona casa de 

Romanyà, La mort i la primavera. “Quan la vaig anar a veure a la clínica de Girona, on estava 

ingressada el 1983, em va dir una cosa que em va colpir -recorda Arnau-: «Ja tinc acabada La 

mort i la primavera. Ara l’he d’escriure»”. Una versió primerenca del llibre seria editada 

pòstumament per Club Editor el 1986. 
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L’any passat Abraham Mohino va aplegar en un volum les 43 entrevistes que Rodoreda va concedir 

entre el 1966 i el 1982. Argumenta el següent: “Hi ha molts jardins en la vida de l’escriptora (a París, 

a Viena, a Ginebra). Romanyà mateix pot ser vist com a jardí. Tots són un eco d’una imatge 

primordial i essencial dels anys de la infantesa”. Situa l’últim gir narratiu rodoredià a La meva 

Cristina (1967): “El paisatge que deriva d’aquests contes que integren peces d’un univers màgic i 

fantàstic i, al capdavall, també d’aquelles últimes novel·les, és altament simbòlic. Fins i tot 

considerant que pugui partir d’elements naturals concrets, els transcendeix”. 

Una autora inaccessible 

Del desengany amb Obiols a la solitud de Romanyà 

En un dels retrats d’ Els escenaris de la memòria, Josep Maria Castellet comentava el secretisme 

de Rodoreda. Arnau i Pessarrodona consideren que hi ha un component de timidesa que cal no 

passar per alt. El professor Joaquim Molas diu: “Va ser sempre reservada. Era molt seductora, 

però a la vegada explicava ben poques coses”. Només una vegada recorda Molas que parlés 

amb menys constriccions, i li va acabar donant una part de la correspondència amb Obiols. ¿És 

veritat que Rodoreda es va assabentar de la infidelitat del seu company un cop mort? “Hi ha 

un text en què ho explica, sí -admet Molas-. Està inclòs en un dietari inèdit que no s’ha publicat per 

evitar morbositat. Suposo que algun dia veurà la llum”. En Rodoreda les certeses es perden igual 

que un no iniciat entre els símbols esotèrics d’El Senyal Vell. 

https://www.ara.cat/premium/cultura/Lenigmatica-Rodoreda-Romanya-lautora-entrevistes_0_1086491353.html 

 

  

https://www.ara.cat/premium/cultura/Lenigmatica-Rodoreda-Romanya-lautora-entrevistes_0_1086491353.html
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Comentaris d'obra 
La pluralitat de registres i d'interessos que Rodoreda és 

capaç de concentrar en les seves novel·les constitueix 

una de les claus de la seva popularitat. Aquest és el cas, 

per exemple, de La plaça del Diamant, la seva novel·la 

més celebrada. En una primera línia, es tracta de la 

narració de les aventures —i, sobretot, les 

desventures— d'una noia d'un barri menestral de 

Barcelona que queda atrapada per la guerra civil i les 

seves conseqüències. Una història senzilla i sensible, 

amb escenaris reconeixibles, en la qual s'han pogut 

sentir identificats milers de lectors catalans. La història, 

però, no és una simple anècdota, perquè les angúnies 

de la Colometa, els seus sentiments, les seves passions 

i les seves pors tenen validesa universal. D'aquí l'interès 

que pot despertar en un lector estranger. I, encara, des 

del punt de vista històric, La plaça del Diamant resulta 

un text molt més aclaridor que molts dels manuals 

d'història que parlen de la guerra civil espanyola. Com 

és possible que en Quimet, el marit de la Colometa, 

home casat i responsable, ho deixi tot per anar voluntari 

al front a defensar una idea, una Revolució? Els que 

pietosament han negat el caràcter català de la Guerra 

Civil del 36 queden desmentits per aquesta novel·la, 

perquè, en Quimet, com molts altres catalans, somiava en una Revolució que capgiraria, de la nit al dia, un 

ordre social considerat injust. I per aquesta Revolució deixa els coloms, i la Colometa, i va a primera línia, i 

mor [...]. Algunes de les biografies que s'han publicat d'ençà de la seva mort han sobresortit per la seva 

inexactitut i per la seva mesquinesa. La mateixa —paradoxalment, o no tant— que la va acompanyar en vida. 

Mercè Rodoreda no era una santa sinó una escriptora que va voler, per sobre de tot, aprendre i dominar 

el seu ofici en unes circumstàncies biogràfiques i històriques no gens favorables i sovint literalment 

tràgiques. Gràcies a aquesta biografia i a aquestes circumstàncies ens ha deixat una obra d'una fascinació 

perenne; una obra que, deu anys després de la seva mort, continua tan viva, tan polèmica com sempre.  

        (Agustí Pons. Avui, 13 d'abril del 1993)  

* * *  

Segurament, li hauria agradat molt a Mercè Rodoreda poder veure als aparadors de les més importants 

llibreries del barri llatí —el barri on va viure els anys del seu difícil exili— i en un lloc destacat, la traducció 

al francès de la seva novel·la més premiada, El carrer de les Camèlies, en la qual es va reparar la flagrant 

injustícia comesa inicialment, amb La plaça del Diamant. La traducció d'El carrer de les Camèlies té una 

portada molt suggeridora: el retrat d'una dona mig esborrada per la pluja. I, de fet, Mercè Rodoreda ha estat 

per diverses i variades circumstàncies i com la portada de la novel·la, una figura lleugerament desenfocada 

que, però, amb tenacitat i esforç, s'ha anat imposant com la novel·lista catalana contemporània més 

important; indiscutiblement, la que ha assolit més difusió internacional. Al cap de tres anys de la seva mort, 

aquesta recent traducció francesa, en una ciutat tan rica d'ofertes culturals de les més variades tendències, 
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no fa més que confirmar-ho. I de fet, París fou per a Mercè Rodoreda, i malgrat els problemes econòmics i 

morals que hi patí, una ciutat estimulant i plena d'alicients, on mai no se sentí exiliada del tot, diferentment 

de Ginebra. I un dels seus darrers projectes que, però, no va poder realitzar ja, era escriure un llibre dels 

seus records de París en la línia de París era una festa de Hemingway, un autor que admirava profundament 

i que la influí. Al llibre, hi volia reflectir les seves impressions sobre la ciutat, sobretot fer-hi aparèixer els 

seus llocs més característics i evocar-ne el perfum. La brasseria Lip o el cafè de Flore, per exemple, on, a 

distància, lleument esborrada, li agradava observar els grans intel·lectuals francesos de l'època, ben 

instal·lats en una sòlida tradició cultural; per aquells anys destacaven figures ara ja gairebé mítiques de 

Simone de Beauvoir i de Jean-Paul Sartre, que Mercè Rodoreda admirava. Tanmateix, sota una aparença 

fràgil i tímida, Mercè Rodoreda amagava una voluntat de ferro, i malgrat que la seva vida no fou mai gaire 

fàcil, sabé vèncer totes les dificultats i esdevenir el que es proposava ser: una novel·lista important. Els anys 

"inútils i desmoralitzadors", segons escriu en una carta a Anna Murià (Cartes a l'Anna Murià: 1939-1956), en 

què hagué de deixar de banda la seva vocació literària, els sabé convertir posteriorment i gràcies al seu esforç 

en "útils i estimulants.  

(Carme Arnau. "Mercè Rodoreda i París", La Vanguardia, 24 d'abril del 1986)  

* * *  

Mercè Rodoreda murió en primavera, justo cuando estallaban los brotes en los 

jardines casi omnipresentes en las páginas de sus libros. Y al morir dejó tras de sí 

una obra inacabada cuyo título, inquietantemente premonitorio, es La mort i la 

primavera. La historia de este texto es significativa. A finales de 1961, es decir, 

antes de que apareciera La plaça del Diamant, Rodoreda presentó el original al 

premio Sant Jordi. Naturalmente, no lo obtuvo. Sin embargo, ella estaba 

convencida de que se trataba de una obra maestra y así lo confiaba a Joan Sales, 

su editor. Desde entonces siguió trabajando obstinadamente en ello con la 

exigencia y la minuciosidad que la caracterizaban. Escribió otras obras, alcanzó 

tras ellas el éxito incluso popular, pero en los últimos tiempos se dedicó de nuevo 

con ahínco a modelar La mort i la primavera. Desapareció en pleno esplendor 

primaveral, sin haber conseguido coronar su propósito [...]. Aquí podría plantearse, en tanto que dilema de 

fondo, si es lícito o no sacar a la luz una obra todavía inmersa en proceso de creación que el autor, en vida, 

no había dado por válida [...]. Sea como sea, a la vista de la calidad del material que la obra ofrece, como 

lector considero un acierto la edición de La mort i la primavera. Desde mi punto de vista la razón es sencilla: 

en esta novela el talento creador de Mercè Rodoreda alcanza su punto culminante [...]. ¿Cómo abordar la 

naturaleza de La mort i la primavera? Una obra que como ninguna otra de la autora reclama 

imperativamente no una sino varias lecturas atentas y lápiz en mano [...]. En La mort i la primavera, 

Rodoreda entronca más directamente con la autora de los cuentos, para mí lo mejor de su obra, por cuanto 

siempre he creído —en alguna ocasión ella se había mostrado de acuerdo con mis preferencias—, que ellos 

reflejan con más estricta fidelidad el auténtico y complejo mundo personal de Rodoreda [...]. Rodoreda 

amaba los símbolos de la realidad mucho más que la realidad misma en su bastarda desnudez [...]. La 

primavera es desposeída aquí de su engañoso cromatismo, engullida por las tinieblas del fin. El negro es la 

densidad que exulta el atroz pesimismo metafísico, la desesperanza instalada en las vísceras de las criaturas 

vivas bajo la permanente amenaza del sufrimiento y la muerte. El negro absorbe, resume, ejemplifica el 

universo inconsciente de Mercè Rodoreda y se revela como una superficie sólida, compacta, sin resquicios 

para la intrusión de la luz natural [...]. Todo, incluida la naturaleza, es símbolo de malformación, de dolor, 

violencia, soledad y muerte. [...] Mi impresión personal es que en La mort i la primavera Rodoreda se 

comprometió consigo misma a llevar a cabo una de los más denodados esfuerzos de introspección personal 
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que conozco. Algo comparable a lo que hizo Céline con Voyage au bout de la nuit, por poner un ejemplo 

cercano en el tiempo e incluso en los resultados. Eso explica que Rodoreda luchara con ella "com si m'hi 

anés la vida" y no vacilara en presentarla como una obra maestra: su obra maestra. ¿Lo es desde el punto 

de vista del lector? Sinceramente, no lo sé [...]. Pero el desafío es demasiado poderoso para renunciar a él. 

Se trata de una novela insólita, escalofriante, bellísima, probablemente irrepetible en nuestro espacio 

literario [...]. Me impresiona pensar en el caudal de sufrimiento que acumuló Mercè Rodoreda a lo largo de 

su aventura existencial, para al cabo legar esa oscura poética del dolor. El efecto que me ha producido es 

sencillamente inenarrable.  

(Robert Saladrigas. "La última primavera en negro de Mercè Rodoreda", La Vanguardia, 29 de maig del 

1986)  

 

* * *  

En una entrevista amb motiu de l'aparició de Mirall trencat, Mercè Rodoreda va dir 

que les novel·les havien de reflectir bàsicament la seva època i que, per tant, cada 

època tenia una novel·la diferent. Crec que això només és veritat en un cinquanta 

per cent, i en tot cas a mi m'agradaria, en parlar de l'obra de Mercè Rodoreda, 

ressaltar-ne dues coses ahistòriques que al meu criteri revelen la seva gran 

intel·ligència observadora. Una és l'erosió que causa el Mal en la vida dels homes, 

i l'altra, la crueltat com una força determinant en la naturalesa humana, una 

crueltat que Rodoreda presenta com un dels grans recursos per a sobreviure a les 

agressions que els seus personatges sofreixen. Aquestes dues forces es 

materialitzen en els personatges i en la seva evolució. Pensant només en els 

personatges femenins, jo diria que n'ha formalitzat dos tipus, els ingenus (joves, 

inexperts, capaços d'una gran passió), que són víctimes sense recursos davant del 

Mal, i aquells altres que, ja amb tota l'experiència de la vida, es converteixen en botxins. Són personatges, 

aquest últims, que s'han resignat al Mal però que amb una gran violència inhumana han acceptat la crueltat 

com a manera d'actuar. La inconsciència, l'ambició, les passions o l'alienació són 

només excuses, camins per a aconseguir una closca on reboti tota possibilitat de 

vida cordial. Són personatges cruels, sinistres i terriblement reals, des de sempre. 

Per això m'agrada destacar, de la seva obra, sobretot la crueltat, i en un altre 

nivell de coses, també molt important, la reflexió sobre l'aspecte més 

entranyable dels homes: els sentiments. Sentiments que acaben sempre 

convertint-se en una veritable font de sofriment. Aquesta crueltat, aquesta 

agressivitat per a revelar la part sinistra de la vida, Rodoreda ens la serveix, en 

compensació, en un estil mític i poètic, però no per ser poètic deixa de ser sinistre.  

(Dolors Oller. "La crueltat com a virtut", Avui, 14 d'abril del 1983) 
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Mirall trencat 
 

El mirall s'havia trencat. Els bocins s'aguantaven en el marc, però uns 

quants havien saltat a fora. Els anava agafant i els anava encabint en els 

buits on li semblava que encaixaven. Les miques de mirall, desnivellades, 

reflectien les coses tal com eren? I de cop a cada mica de mirall veié anys 

de la seva vida viscuda en aquella casa. 

 
Mirall trencat, publicada l'any 1974, és una novel·la de maduresa de Mercè Rodoreda que recull 
la vida de tres generacions de la família imaginària dels Valldaura. 

Es tracta d'una obra coral on un seguit de personatges lligats entre si pels llaços familiars i 
personals ens expliquen una ciutat, Barcelona, i una època, la d'abans de la guerra civil. 
Fragmentària i composta de múltiples veus, l'estil de la novel·la segueix el seu títol: 
un mirall esbocinat que reflecteix la realitat del moment i dels personatges a través de 
fragments de les vides que descriu. Aquest estil difereix considerablement d'altres obres de 
l'autora com La plaça del diamant o Aloma, on l'autora usa la primera persona en boca d'un 
personatge femení i per consegüent, desperta les lectures autobiogràfiques. 

Rodoreda prengué diversos elements per a la concepció dels espais de la novel·la. S'hi troba el 
reflex del seu món d'infància amb el seu avi (del qual en parlava sovint) i al jardí de la família. 
Els records de les grans torres i de l'ordre familiar establert són una base indispensable per 
a Mirall trencat, concebuda com una imitació de les novel·les de fulletó de la segona meitat del 
segle XIX. L'obsessió de Mercè Rodoreda pels jardins la portà a dibuixar tot un escenari natural 
estretament relacionat amb l'escenari del xalet dels Valldaura a la part alta de Barcelona. En 
aquest jardí hi ha una barreja de jardins coneguts per l'escriptora. D'una banda, els seus jardins 
de Barcelona i, d'una altra, el jardí que l'any 1972 havia estat creant amb la seva amiga Carme 
Manrubia al xalet on vivien a Romanyà de la Selva. L'estudiosa de l'obra de Mercè 
Rodoreda, Mariàngela Vilallonga, ha definit molt clarament els elements del jardí de Rodoreda a 
Romanyà que apareixen a la novel·la. Hi ha trobat una relació tan estreta que s'ha arribat a 
preguntar si el jardí recrea allò que Rodoreda escrivia en aquell moment (Mirall trencat fou 
començada a Ginebra, però acabada a Romanyà de la Selva) o bé, la novel·la recrea el jardí que 
Rodoreda i Manrubia havien concebut. 

De tots els personatges que apareixen a la novel·la, els femenins destaquen per la seva 
complexitat i rellevància. Teresa Goday de Valldaura, la cap de família, és retratada com una 
dona passional que durant el transcurs de la novel·la s'apropa a la vellesa. Una dona que s'ha 
buscat una vida que li garanteix l'abundància material. Aquest personatge entra en relació amb la 
protagonista del conte "Cendres" de l'escriptora empordanesa Caterina Albert/Víctor Català. Sofia 
Valldaura és retratada com una dona freda, mancada de la sensualitat que caracteritza la seva 
mare. Aquesta duresa i sequedat es manifestaran amb força durant els moments d'adversitat que 
la novel·la relata. La relació amb la seva mare i Maria són intenses i complicades. Maria presenta 
la generació més jove, personatge força poètic on conflueixen diverses tensions: la sexualitat, les 
relacions femenines, les familiars, la vida i la mort. Amb elles hi viuran figures masculines rellevants 
per a la trama com Salvador Valldaura, Eladi Farriols, Amadeu Riera, etcètera. 
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Juntament amb el jardí apareixen altres símbols que configuren la dimensió mítica que a vegades 
se li atribueix a l'autora, on destaquen entre d'altres: el mirall que reflecteix el pas del temps i 
que amaga els secrets i enlluerna amb aparença; l'aigua, símbol de la natura creadora i la 
destrucció, on es pot enfonsar l'inconfessable; les joies, que expressen la bellesa i riquesa; i també, 
l'amor. S'ha de destacar el darrer, la rata, expressió de la decadència i destrucció del món 
novel·lístic.  

Estructura 
La novel·la té una estructura tancada. Al principi es presencia la creació de l'univers de ficció (el 
casament de Teresa i Valldaura i la compra de la torre de Sant Gervasi) que formen la família. 
Aquesta família i aquest univers, després d'una llarga etapa de vida, seran finalment destruïts. La 
torre derruïda i la família separada. 

La novel·la està dividida en tres parts: 

 La primera part és la més realista. Presenta la majoria dels protagonistes i mostra la formació 
del que serien els fundadors de la família. 

 A la segona part l'acció es desplaça al món intern dels personatges i la novel·la aprofundeix 
en els sentiments, records i emocions de cada constituent de la família. El procés d'idealització 
del passat es comença a fer patent en alguns personatges i es veu, clarament, com el que 
domina és el temps personal. 

 La tercera part està dominada per la fantasia i fa acabar l'univers novel·lístic de forma poètica 
amb el monòleg després de la mort. 
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Temps històric i personal 
El temps històric s'inicia a principis de segle XX i acaba després de la Guerra Civil espanyola. Es 
pot entreveure l'època pels fets històrics que de tant en tant se citen (l'esclat de la insurrecció, el 
canvi de carretes de cavalls a automòbils, els tramvies i la proclamació de la República el 1931 en 
són exemples clars). 

Tot i així, i sens cap mena de dubte, no és pas el temps històric el que més influeix a la novel·la 
(que tot i ser important per a situar els personatges i fer-los actuar de forma determinada no és el 
centre de les seves accions); el temps que influeix realment és el temps personal. Aquest temps 
personal, totalment subjectiu per a cada personatge i marcat per les seves vivències, sol ser un 
temps estancat en el passat i sempre pensat en els records feliços. Així el present importa ben poc 
per aquests personatges i es margina l'acció, deixant lloc a la memòria i la idealització del viscut. 

 

 

Arbre genealògic de la família Valldaura-Farriols  

 
Arbre genealògic] 

L'arbre genealògic següent correspon a la família Valldaura-Farriols. Està marcat amb línies 
discontínues aquelles relacions amoroses extramatrimonials o aquelles que no han acabat derivant 
en matrimoni. 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_espanyola
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Nota 1: El nombre de minyones que foren amants de l'Eladi no queda determinat en el llibre, 
tanmateix, algunes d'elles foren Armanda (la cuinera) i l'Elisa, entre d'altres. 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Mirall_trencat#fn_1_back
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PERSONATGES 
 

Teresa Goday 

 Filla d'una peixatera, jove i atractiva, la seva primera relació amorosa la té amb un 
fanaler casat (Miquel Masdéu), de la qual en neix Jesús Masdéu. Amagarà aquesta 
patinada per casar-se amb el ric, i delicat de salut, Nicolau Rovira que li proporciona 
el seu ascens social conscientment. Quan aquest mor, coneixerà Salvador Valldaura, 
amb qui es casa i es traslladen a la torre de Sant Gervasi. Des de llavors rebrà el seu 
fill, Jesús Masdéu, com si fos el seu fillol, però no deixarà de ser una nosa per a ella. 
El seu matrimoni amb Valldaura fracassa, perquè aquest viu en un món únic i propi 
(encara estancat en la mort de Bàrbara). L'amor que li falta el trobarà en la seva 
relació amb el notari Riera. Del seu matrimoni amb Valldaura en naixerà una filla, la 
Sofia. Amb el naixement dels seus néts (en Ramon i en Jaume) comença la seva 
decadència. En els últims anys recordarà la seva vida i farà Armanda la seva 
confident. Morirà en pau amb ella mateixa. 

 A partir d’uns orígens humils, una parada de peix a la Boqueria, Teresa Goday descriu una 

trajectòria ascendent a través de la seva bellesa espectacular i de l’alçaprem que li suposen els 

matrimonis successius. El primer, amb Nicolau Rovira, li proporciona el fet de ser presentada 

en societat i l’accés als cercles distingits de la ciutat. Un cop vídua, integrada ja en els cercles 

dirigents, repeteix la jugada ara, amb un diplomàtic de la seva edat, atractiu i educat, 

immensament ric.  

 A Nicolau Rovira s’associa l’armari japonès. Com ja s’ha dit abans, el primer matrimoni li 

proporciona l’accés a l’alta burgesia financera i el segon, la confirmació d’aquesta promoció.  

 El matrimoni amb Salvador Valldaura significa un esglaó més en l’escala social de la Teresa  

per tractar-se d’un personatge de gran cultura i gust exquisit, que li proporciona el símbol 

extern de la seva situació social: una casa a Sant Gervasi.  

 Teresa és extraordinàriament bella, elegant i molt simpàtica. Llesta, ambiciosa i calculadora, 

tant com per ser capaç de sacrificar l’amor (Miquel Masdéu) i la maternitat (Jesús Masdéu) a 

la vida benestant.  

 «A mi –digué– només m’agraden les coses boniques.» (pàg. 102)  Que té una sensibilitat 

notable; és amant del luxe i de la riquesa.  

 Significat dels següents objectes:  

 La perla de la corbata: els homes estimats  

 El ventall: la seducció  

 L’antifaç: la seducció  

 El vestit del dominó: l’ambició per ser admirada  

 Les plomes: el luxe  

 Les roses…: símbol tradicional de l’amor, símbol també d’ella.  

 Teresa Goday és feliç a estones. A base de renúncies compensades per la posició social i, 

també, per les relacions furtives (Amadeu Riera).  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Teresa_Goday
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 Quan la Teresa recorda la seva vida, en destaca un capítol significatiu: la relació de joventut 

amb Miquel Masdéu.  

 Al pròleg, l’autora evoca la visió d’una figura femenina que li serví de punt de partença:  

La Perla del Llac és un restaurant a la vora del Leman. Tancat a l’hivern, a 

l’estiu és un lloc encantador. [...] Una tarda, a posta de sol, una senyora ja 

gran baixà d’un Rolls, s’acostà al muret ran de llac i s’hi quedà tan immòbil 

que no semblava de debò. Duia joies, cosa rara en una ginebrina: un braçalet 

amplíssim de brillants i de safirs. Al cap d’una bona estona se n’anà. ¿Què 

devia pensar tot mirant les barques, l’aigua amb sol i cel esmicolats al damunt, 

el vaporet que passava tot engegant la sirena amb alegria? ¿Pensava en ella? 

¿Reveia la seva joventut? [...] Recordava els seus ulls, que, un moment, toparen 

amb els meus; uns ulls de color indefinit on s’havia anat acumulant molta vida. 

Una imatge de refinament, una mica fora del món [...]. En crear Teresa Goday 

de Valldaura, li vaig donar els ulls de la dama del Leman. (pàg. 17)  

L’element que més impactà Mercè Rodoreda de la visió d’aquesta senyora foren els ulls i 

aquest és l’element central de la bellesa de Teresa Goday.  

 El joier Begú xifra en la força dels ulls el misteri de la Teresa: “Coneixia la història: [...] i 

vés a saber què hi havia darrera d’aquells ulls que semblaven tan innocents i darrera de 

tanta bellesa. (pàg. 41) 

 La Teresa, a qui agraden les joies, és comparada amb una perla: “Ell, [Nicolau Rovira] a dins 

del llit, rigué sense gaires ganes. La Teresa era una perla.” (pàg. 43) El títol del capítol 

primer, «Una joia de valor», té valor simbòlic. Evidentment, la joia de valor és la Teresa.  

 Algunes opinions:  

 Al costat dels testos amb les plantes mortes Valldaura preguntà a la seva dona: 

«¿T’agrada?» La Teresa, sense dir res, l’abraçà fort. «Que hi farem –pensà Fontanills, 

que no sabia on mirar–; una senyora així bé val una missa.» (pàg. 72)  

 Per Sant Esteve, en una estada a Barcelona, Rafael Bergadà, germà d’en Quim, li 

presentà la viuda del financer Nicolau Rovira, maca i la simpatia en persona, que es 

deia Teresa Goday. (pàg. 59)  

 “A la claror grisa del dia que naixia, una mica despentinada, entre plecs violeta, la 

Teresa, més que una dona, semblava un somni. (pàg. 67)  

Aquestes opinions, formulades per Fontanills i pel narrador, insisteixen en el magnetisme que 

desprèn Teresa Goday, que, més que una dona, és un somni.  

 Relació entre la casa amb jardí de Sant Gervasi i Teresa Goday de Valldaura, i entre l’evolució 

–esplendor inicial, decadència, destrucció– d’ambdues figures.  L’esplendor i plenitud de la 

casa i el jardí abandonats, recuperats per la presència de la família, que en té cura, i la seva 

posterior decrepitud transcorren paral·lels a la trajectòria de Teresa Goday, amant de les flors 

i, sobretot, de les roses de color de carn, grosses com un puny.  

 El pas del temps té efectes devastadors en la belleza: “La Miquela feia companyia a l’àvia, 

aquella senyora que havia estat tan maca que tots els senyors se li agenollaven als peus. (pàg. 

180). Són les arrugues, els plecs de la pell, la pèrdua de cabell… que amb fidelitat reflecteix 

el mirall. I els personatges en són conscients. 
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Salvador Valldaura  

 Amb una cridanera barba rossa, alt i d'aspecte de bona persona, Salvador Valldaura viurà 
tota la vida sota el record del seu amor a Viena per Bàrbara. Es casarà amb Teresa i aquesta 
li farà abandonar la carrera diplomàtica i mudar-se a Barcelona, però el record del seu primer 
i més intens amor el farà tancar-se en ell mateix. Intentarà repetir la història de Viena amb 
Teresa (les violetes, …) però fracassarà. Posarà tot el seu amor en la seva filla, la Sofia, a 
qui li promet que serà l'hereva de tot. És un personatge càlid i bo, però viurà tristament 
estancat en el passat. 

 «És un gran senyor», pensà molt impressionat. (pàg. 118)  

 Salvador Valldaura és el segon marit de Teresa Goday; la seva serà una història singular, 

carregada de secrets i de misteris. En diferents ocasions alguns personatges fan comentaris que 

permetem definir-lo.  

Així que el veié [Eladi Farriols], el senyor Valldaura, que estava llegint el diari 

assegut davant del finestral, s’aixecà i el saludà amb molta cerimònia. Era un home 

alt, dret, amb una gran barba rossa i una mirada carregada de bondat. Vestia d’una 

manera impecable. «Quan el conegui més li hauré de preguntar quin sastre el 

vesteix; estarà content.» Feia temps que no havia vist una persona que li fes tant 

d’efecte; a penes sabia què dir. «És un gran senyor», pensà molt impressionat. Li 

havien parlar ja feia temps d’una aventura que havia tingut a Viena, quan estava a 

l’ambaixada, i que no acabava de recordar. (pàg. 117-118) 
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 Causa una impressió magnífica en Eladi Farriols, definida amb la frase és un gran senyor. 

Farriols resta impressionat per l’elegància del vestit i, com que és sastre, li vol demanar el nom 

de qui li fa els vestits.  

 L’aventura de Viena és la història sentimental, tan transcendental en el viure de Salvador 

Valldaura, amb la violinista, Bàrbara. 

 Opinió expressada per la Teresa al notari Riera per tal d’impedir la venda de la finca i les 

vinyes de Vilafranca:  

Ella sabia que a més de ser el notari del seu marit era la seva persona de confiança. 

«Vull dir que si ve a consultar-lo li aconselli de no vendre-la. Seria un disbarat molt 

gros que es desfés de la masia. El meu marit és un home més aviat feble...» (pàg. 197-

198) El meu marit és un home mes aviat feble.  

 Aquesta feblesa sembla confirmar-la el fet de no poder-se desfer del record de la violinista 

Bàrbara, que acaba per esdevenir una cadena arrossegada tota la vida, que, en el fons, li 

impedeix de ser totalment feliç amb la Teresa.  

 La relació entre Salvador Valldaura i Sofia és plena de complicitats i de confidències si bé, a 

la llarga, Sofia se sentirà decebuda perquè, malgrat la promesa del seu pare –tot el que tinc 

serà teu–, a l’hora de redactar testament, Salvador Valldaura deixa en herència la finca a la 

seva esposa. I, a més, molt de temps després, descobreix en un dietari de Salvador Valldaura 

que aquest es pregunta si se l’estima tant com a Bàrbara.  

 “Ell se l’assegué a la falda i, al cap d’una estona, [...] li digué: «Filla meva, hi ha gent que 

amb un record en té per tota la vida.» (pàg. 121) 

 Els records són els dipositaris de la memòria que, en la recurrència constant, evidencien 

el pas del temps.  

 Records que guarda Sofia del seu pare: que hi jugava al jardí i que la conduïa a la gàbia dels 

paons. 

 “S’aturà i afegí tot passant-li el braç per l’espatlla. «Et deixaré rica. Tot el que tinc serà teu. 

Però no ho has de dir a ningú, ¿sents? És un secret.» Estigué contenta de tenir un secret amb 

el seu pare. Un secret eren unes quantes paraules dites en veu baixa perquè no les sentissin ni 

els ocells. (pàg. 125 

Secret que comparteix Sofia amb el seu pare: seria rica, perquè el seu pare li deixaria en 

herència tot el que ell tenia.  

 Els secrets tenen una importància doble; per una banda, són la frontissa d‘unió entre els 

personatges i, per una altra, atorguen a la novel·la aquest punt de misteri, de veritat a mitges, 

d’ambigüitat narrativa, que tant i tant estimulen la complicitat del lector.  

 Salvador Valldaura és un home de detalls:  

“El que m’agrada són els detalls, les coses petites.¿Sap per què m’agrada 

Viena? Perquè les violetes són lila; em sembla. I perquè la música hi sona 

diferent.” (pàg. 120) 

 Mostra d’això: envia violetes a les amants, violetes, primer a Bàrbara, després, en un assaig 

de repetir la història, a Teresa; no adquireix la casa i el jardí de Sant Gervasi fins que no 

compta amb l’aprovació d’ella; quan la Teresa, embarassada, es cansa de París i enyora 

Barcelona, decideix retirar-se de la vida diplomàtica i tornar a la ciutat de naixença per donar 

gust a la seva esposa.  
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 Li agrada Viena perquè és la ciutat de la música per excel·lència, és a dir, va unida a la 

presència, sempre viva, de Bàrbara. A principis de segle representava una de les capitals 

culturals més actives d’Europa, a més de ser la capital de l’Imperi austrohongarès. 

 

Sofia Valldaura i Goday 

 De caràcter fred, manipulador i distant, és completament diferent de la seva mare 
Teresa. Físicament no destaca i tampoc té tendència a anar gaire cuidada. La relació 
amb la seva mare serà d'enveja i odi des d'un principi. Quan aquesta mor, i Sofia 
esdevé la propietària de tot, descobreix per Teresa uns sentiments que mai no havia 
sentit. Pel seu pare sent un amor profund fins que descobreix que aquest no l'ha feta 
hereva, com l'hi havia promès. El seu matrimoni amb l'Eladi serà una indiferència i 
una humiliació des d'un principi, i, quan la nit de noces aquest li diu que té una filla, 
la separació es fa abismal. Sofia decideix afillar-se la Maria per poder controlar, així, 
el seu marit. Sofia simbolitza l'ascens social de la família i sent menyspreu pels 
d'origen humil (considera el seu marit un vulgar botiguer; la seva mare una peixatera; 
en Jesús Masdéu un pobre desgraciat; etc.). La seva rivalitat amb l'Armanda, serà 
una manera d'afrontar indirectament els adulteris del seu home. Amb la guerra, 
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marxa a França fugint del bàndol republicà, que ocupa les àrees riques. Després es 
casa amb un industrial francès i queda viuda. Quan torna a Barcelona, acabada la 
guerra és per enderrocar la torre i construir-hi una sèrie de pisos de luxe. 

 La novel·lista diu que va decidir crear una filla que no s’assemblés a la seva mare, 
Teresa Valldaura. 

A Teresa Valldaura li vaig donar una filla que no li assemblés. Sofia 
Valldaura m’ha permès de jugar amb un cor sec, a mi, que només havia 
jugat amb cors tendres. Freda, es defensa acceptant, d’acceptar en fa la 
seva força, i gira l’arma de les seves acceptacions contra els seus 
enemics. Contra un sol enemic: Eladi Farriols, el seu marit, fill i nebot de 
botiguers i de fabricants de teixits. (pàg. 20) 

 El pensament d’Eladi Farriols: ¡Si la Sofia [...] s’assemblés, encara que només fos 
una mica, a la seva mare! (pàg. 129) 

 Teresa: simpàtica, propera, amical, apassionada, lluitadora  

Sofia: antipàtica, distant, creguda, freda, resignada  

 L’enfrontament i l’anàlisi de caràcter contraposats correspon a la novel·la 
psicològica, que té algun precedent en el naturalisme.  

 Novel·la de Narcís Oller que també presenta una oposició caracterològica forta entre 
mare i filla: Pilar Prim. La mare, titllada de romàntica, és antagònica amb la filla, 
l’Elvira, qualificada de pràctica.  

 Segons la novel·lista, Sofia es defensa amb el domini d’una estratègia: l’acceptació. 
Sofia accepta una situació matrimonial insatisfactòria amb el seu marit, l’Eladi.  

 La relació de Sofia amb el seu pare és d’enamorament total. Es manté inalterable 
fins a la descoberta del dietari.  

 La Sofia se sent decebuda del seu pare, un cop aquest ha mort, per la qüestió ja 
esmentada de l’herència.  

 Sofia coneix les aventures de l’Eladi amb les minyones. Al principi s’enfada. 
Després, les propicia. Fins i tot tria les minyones ben atractives per facilitar el joc. 

 La sexualitat de la Sofia: frígida, egoista, incapaç d’estimar.  

 La seva actuació la nit de noces: distant, sense apassionament i amb la pretensió 
d’humiliar el fill de botiguers.  

 La Sofia es desentén de la casa perquè representa la plenitud de la Teresa i el 
desengany amb el pare. 

 

Eladi Farriols 

 Després d'intentar exercir d'altres oficis, treballa de botiguer a la botiga d'un familiar. 
Incapaç de fer res a la seva vida, es casa per interès amb Sofia, per qui havia sentit 
una lleugera antipatia des del principi, pel menyspreu mostrat i per la feina que li 
donava a l'hora de vendre. De la seva relació amb Pilar Segura (Lady Godiva) en 
naixerà Maria que, casat amb Sofia, s'afillarà. És una persona amb gràcia però 
mediocre i es caracteritzarà per la seva passió per les dones (tindrà relacions 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://ca.wikipedia.org/wiki/Barcelona
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grotesques i ridícules amb les minyones, fins a arribar al punt d'observar-les d'amagat 
mentre juguen despullades al pati). La darreria de la seva vida la passarà tancat a la 
biblioteca de la casa, envoltat de llibres de Proust. La seva ràpida mort, i la troballa 
d'una ampolleta sospitosa, fa sospitar un possible suïcidi. 

 «En el fons deu seu un mediocre.» (pàg. 118) . 

.. aquell minyó ben educat, simpàtic, passat per la universitat, que 
hauria hagut de partir el sol amb les dents i que deixava morir la seva 
joventut entre les quatre parets d’una botiga, no li acabava de fer el 
pes. «En el fons –es digué–, deu ser un mediocre.» ( pàg. 118)  

 Salvador Valldaura valora el jove Eladi Farriols: «Deu ser un mediocre» 

 Com el valoren les minyones: totes n’estan enamorades i alguna, com l’Armanda, se 
l’estima de debò.  

 Opinions següents, referides a Eladi Farriols, recollides per Amadeu Riera: 

La Teresa li havia parlat tant del seu gendre i el tenia per un home de 
tan poca envergadura... estava segura que s’havia casat amb la Sofia 
per interès. (pàg. 259)  

L’Eladi no era home per encarar-se amb res que demanés un esforç. 
En el fons, malgrat tot, l’Eladi li féu pena. (pàg. 260) 

En el primer cas, es tracta d’un record, correspon a un comentari formulat per la 
Teresa. En el segon, qui formula el judici és el mateix notari. Sí. En fa una 
presentació indirecta, a través del perspectivisme; és a dir, els uns parlen dels 
altres i el lector ha d’anar component-se’n la imatge. 

 

El notari Amadeu Riera 

 És el notari de moda a la Barcelona de l'època. És un home esvelt, distingit, amb una 
rosa vermella damunt la seva taula de treball al despatx. Està casat amb la 
Constància, una dona poc atractiva. Serà l'amant de Teresa, relació que recordarà 
quan ja sigui gran. 

 “La seva mare i Riera es contemplaven embadalits.” (pàg. 37) 

 Amadeu Riera no té un capítol propi a la presentació, a la part primera del relat. 
Apareix a la novel·l amb al·lusions indirectes, com de passada, que de cap manera 
fan pensar en el paper de primer ordre que li correspon en el conjunt del relat.  

 Se l’esmenta per primera vegada en la compra de la finca de Sant Gervasi. En 
Fontanills parla per primera vegada a Teresa 

 Teresa Goday el visita quan el seu marit, Salvador Valldaura, vol vendre la finca de 
Vilafranca als Bergadà perquè l’ajudi a convèncer el seu marit que no la vengui.  

 Els personatges de la seva generació –Salvador Valldaura, la Teresa, Quim 
Bergadà...– van morint al llarg del relat. Ell els sobreviu perquè, pel seu ofici, notari,  
ha d’aixecar acta del present. És la memòria viva de la Teresa –a qui estima– ,de 
la casa, d’en Ramon... Ell registra la propietat i també, a través de casament, 
testaments, canvis de propietats…, el pas del temps.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Notari
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 La funció que aquest personatge distingit té a Mirall trenca tés registrar els canvis, 
consignar el valor efímer del temps i constatar la caducitat de tot.  

 A la maduresa, el notari Amadeu Riera representarà per a la Teresa l’amor i la il·lusió, 
la passió per viure.  

 Capítol VII de la tercera part, «El notari, molt vell, surt a passejar». Tot el capítol és 
una elegia, un retorn al temps passat a través d´objectes i de records que en 
permeten l´evocació. Com manifesta la veu narrativa, es tracta d´un tribut al 
record....per culpa de la memòria. Els principals nuclis narratius són:  

1) Constatació del pas del temps biològic, registrat per la dificultats físiques: l´havia 
impressionat no poder exercir més per l´edat.  

2) El cirerer del jardí veí li retorna a la imtage de la Teresa, el cirerer encara floreix 
Teresa, i a la relació amorosa.  

3) La desconfiança, explicitada en l´estratègia el paper de fumar, evidencia 
l´envelliment del notari.  

4) El record de Fontanills i del notari Esteve, a qui encomana S.Valldaura la redacció 
de testament, li obre la sospita sobre si S. Valldaura conegué la relació amorosa 
existent entre ell i Teresa Goday de Valldaura.  

5) Insistència en el pas del temps, registrat en la decrepitud física personal: absència 
de cabells.  

6) Pas del temps registrat en el deteriorament dels objectes: la perla s´ha desprès de 
l´agulla de la corbata i el gla del puny del paraigua.  

7) Percepció de pertànyer a un altre temps, a un altre món, aquell en què les persones 
eren persones. 

 8) Retorna a la torre com un pelegrí del record- com un romeu. 

 9) Història de la Sofia, vídua del segon matrimoni amb un industrial francès, com 
sempre rica i sola. 

 10) Imatge de l´Armanda vella: sola, coixa, acompanyada d´un gosset.  

11) Presència del fantasma de la Maria: la teranyina.  

12) Evocació d´en Ramon, un jove que semblava un vell.  

13) Insistència en la malaltia del notari i precisió del tipus de mal que l´afecta.  

14) Decrepitud i destrucció: la rata. 
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Armanda Valls 

 Esdevé cuinera dels Valldaura de molt jove, recomanada per una parenta seva, 
també minyona de la casa. Resultarà ser, finalment, el membre del servei més fiable 
de la casa i al final de la vida de la Teresa, li farà de confident. Anirà descobrint 
diversos secrets de la família Valldaura al llarg de la seva vida, que no donarà a 
conèixer mai. Idealitzarà el temps que fou l'amant de l'Eladi Farriols, i guardarà el 
present que aquest li va fer: unes arracades, com a símbol d'amor. 

 Com neix el personatge de l’Armanda: 

Pel carrer de Santaló, en una de les meves estades a Barcelona, 
vaig veure una dona vella, molt endreçada, molt neta, carregada 
amb un cistell ple de menjar. Damunt de préssecs i de pomes, hi 
havia un pom petit de clavellets moros lila, amb una corona en el 
cor de les fulles, de color de gra de magrana. Coixejava una mica. 
La seguia un gosset blanc clapat de ros. En els ulls d’aquella dona 
hi havia una mena de tristesa, en tota ella una gran contenció. 
Encara tenia il·lusions: el pom de clavellets. En aquell moment 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Minyona
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nasqué Armanda, la cuinera dels Valldaura. L’agafaria de joveneta. 
Fidel als seus amos.  

La meva mare es feia fer els vestits per unes modistes valencianes; 
tenien bon gust i cosien com els àngels. Com que la més gran de 
les germanes –eren tres– es deia Armanda, a casa els dèiem les 
Armandes. 

 El personatge ve suggerit per la visió d’aquesta dona anònima al carrer de Santaló, 
segons explica l’autora al pròleg  

 “Prop de la casa dels seus pares, al carrer Angelon, vivien unes modistes, tres 
germanes, la més gran de les quals es deia Armanda.” Segons confessió de la 
mateixa Mercè Rodoreda, d’aquí neix el nom. 

 Al final de la novel·la, com en la figura que la inspira, va acompanyada d’un gosset. 
Armanda és el personatge del servei més fidel a la família i a la casa, fins i tot més 
que molts des membres del llinatge, per exemple Sofia. I, en el bestiari popular, el 
símbol de la fidelitat és el gos. 

 Tot i que, per a l’Armanda, les joies  

A ella, les joies no l’havien entusiasmada mai. Si en comptes 
d’haver nascut per servir hagués nascut per fer de senyora, no 
hauria dut joies: o molt poques. (pàg. 221)  

Les arracades són la «joia de valor» de l’Armanda, el testimoni material i el record 
reviscut de la relació mantinguda amb el senyoret Eladi. 

 El personatge de l’Armanda simbolitza aquelles minyones del segle passat, avui 
totalment desaparegudes, que, entrades de jovenetes al servei d’una família, havien 
vist néixer els fills de la casa i, al capdavall, acabaven per formar part de la mateixa 
família.   

 Per què se li trenca precisament a ella el mirall? Perquè ella coneix tots els 
secrets i totes les intimitats, tots els bocins que el mirall reflecteix. És ella qui 
conserva les claus de les habitacions tancades i dels armaris, quan mor la senyora 
Teresa, i també és ella qui serva les claus de la finca quan, en esclatar la guerra, la 
família l’abandona. 

 Relació de secrets que coneix l’Armanda: 

La Maria acabava de fer exactament el gest que el senyoret Eladi 
feia sempre a taula quan no sabia per quines postres decidir-se. I 
la nena no li ho podia haver vist fer, perquè no menjava amb els 
seus pares. L’Armanda, esgarrifada, pensà. «És filla d’ell.» (pàg. 
161)  

 L’origen de Jesús Masdéu i la relació amb el seu pare, en Miquel.  

 Que la Teresa havia venut peix a la Boqueria.  

 La relació secreta entre el notari i la senyora Teresa.  

 Les anades i vingudes de l’Eladi rere les minyones  

 L’origen de la Maria.  

 La causa real de la mort d’en Jaume.  
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 La sospita sobre la causa de la mort de l’Eladi Farriols. 

 

Bàrbara 

 És una violinista que coneix Salvador Valldaura a la refinada Viena. Bàrbara, 
físicament, és prima, rossa i d'ulls clars. El seu comportament és curiós: no suporta 
els miralls, canvis inesperats d'humor d'un dia per l'altre, ... Està lligada a 
les violetes que li fa enviar Valldaura dia rere dia i després d'un parell de dies dels 
primers contactes eròtics amb aquest, Bàrbara es llençarà al canal i morirà, sense 
explicació aparent. Resulta ser un dels personatges més enigmàtics i atractius de tota 
la novel·la. 

 «Adorava la música.» (pàg. 55)  

Prima, rossa com un fil d’or, amb els ulls molt clars, amb els cabells 
pentinats enlaire i amb dos o tres rinxols que se li escapaven clatell 
avall. No li havia tret els ulls de sobre en tota la nit i, després, l’havia 
recordada sovint, mig esfumada i tan fràgil que feia pena pensar 
que la vida potser jugaria a fer-la malbé. (pàg. 52)  

 Bàrbara es presentada com una dona genuïnament germànica: rossa, pell clara, ulls 
blaus…, prima i estilitzada. 

 Joaquim Bergadà adverteix a Salvador Valldaura: «Ah, sí? Vés amb compte; 
aquestes noies s’enganxen» (pàg. 52). En el sentit de que creen lligams difícils de 
trencar, que enamoren per sempre més, són difícils d’oblidar.  De fet, Bergadà 
endevina el destí amorós de Valldaura. 

 La violinista d’ulls molt clars en la vida de Salvador Valldaura representarà l’amor en 
majúscules, el lligam per sempre, un record del qual resta penjat tota la vida, un cas 
de fixació psicològica.   

 El seu nom s’uneix al símbol de les violetes evocades de nou en el festeig amb la 
Teresa i presents en el jardí dels Valldaura.   

 Al cap de molts anys, cada vegada que Salvador Valldaura sentiria el concert núm. 3 
de Beethoven pensaria en aquella nit. (pàg. 52)  

 En la vida de Salvador Valldaura el record de la relació amb Bàrbara és fix, 
permanent, i motiva una certa reserva interior en el moment d’estimar la Teresa, 
segons ell mateix confessa en un pensament intern. 

  

Pilar Segura 

 Cupletista del Paral·lel. El seu sobrenom és "Lady Godiva". S'enamorarà de l'Eladi 
Farriols i en quedarà embarassada de la Maria. Donarà Maria, juntament amb un 
braçalet de plata, al seu empresari perquè l'adoptin uns senyors rics desconeguts, 
l'Eladi i la Sofia. Pilar Segura morirà en un hospital després d'haver estat durant anys 
l'artista preferida del Paral·lel. 

 ...feia pensar en una orquídia. (pàg. 126)  

Quan volia dormir amb una noia anava a casa de la senyora 
Lucrècia i triava la que li agradava més: l’endemà ni se’n 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viena
https://ca.wikipedia.org/wiki/Viola_(g%C3%A8nere)
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recordava. De la Pilar Segura se n’enamorà de seguida, i 
perdudament. Era dolça, tenia un no sabia què de popular i de 
refinat que la feia entranyable. «Tan diferent de la Sofia...! ¡Si la 
Sofia, en certs aspectes, s’assemblés, encara que només fos una 
mica, a la seva mare!» Però la Sofia era una noia eixuta, secreta, 
plena de coses admirables que costava una mica massa de 
descobrir. (pàg. 128)  

 El seu nom artístic és Lady Godiva. Correspon al nom de la protagonista d’una antiga 
llegenda anglesa, una dona molt bella que es passejava a cavall, nua, entre els 
vassalls del seu marit, un senyor feudal brutal. 

 Comparació, sobre cinc elements, entre la Sofia i Pilar Segura:  

 Sofia: freda, materialista, distant, eixuta, antipàtica  

 Pilar Segura: apasionada, idealista, popular, dolça, entranyable 

 La vida nocturna de Barcelona als anys trenta. A la dècada dels anys vint i fins a la 
Guerra Civil, Barcelona gaudia d’una vida nocturna molt intensa, plena de cabarets, 
restaurants, cafès i teatres. A Vida privada de Josep Maria de Sagarra, s’hi troben 
esmentats una colla de locals d’èxit (La Criolla, El cafè suís…) existents a l’època.  

 Pràcticament tota la primera part de Vida privada gira entorn d’un entramat d’embolics 
d’índole sexual, d’un cert to eròtic, considerat escandalós per a l’època de publicació 
del relat, 

 Com és sabut, Vida privada es perfila sobre personatges reals de la societat 
barcelonina del moment, raó per la qual es classifica com un roman à clef. La relació 
entre Guillem de Lloberola, Antoni Mates i Conxa Pujol és la base d’un menage a trois 
sobre el qual es produeix posteriorment un xantatge que, a la llarga, acabarà 
provocant el suïcidi d’Antoni Mates, baró de Falset. Aquesta relació omple la narració 
dels capítols VI, VII i VIII. Al capítol VII en un sopar al ”Suís” celebrat per dos amics, 
Guillem de Lloberola i Agustí Casals, es comenten aquesta i d’altres històries 
semblants. En el mateix capítol es precisa la relació extraconjugal existent entre Rosa 
Trènor i Frederic de Lloberola. Sobre el capteniment moral de la burgesia i la noblesa 
barcelonina dels anys trenta és molt il·lustratiu el capítol XII, on apareix la figura 
sinistra del Frare, administrador d’un meublé força visitat i també Dorotea Palau, 
propietària d’una casa de modes d’usos múltiples, assassinada misteriosament. 
(Nota. Vida privada no apareix dividida en capítols numerats sinó que presenta el 
format d’una narració llarga fragmentada en seccions no numerades. Per orientació 
del lector, s’ha numenat els fragments com si es tractés de capítols.) 

 

Maria 

 Filla de l'Eladi i la Pilar Segura, és afillada per la Sofia com a mostra de força. És el 
personatge més poètic de la novel·la. De gran bellesa, serà el centre del món infantil. 
És cruel i tendra alhora, mostra de la seva inestabilitat familiar. Després que l'Eladi 
els digui que ella i en Ramon són germans morirà caient de la teulada. Es dissoldrà, 
així, amb la naturalesa i passarà a formar part, des de l'altre món, del pati i de la casa. 
El símbol de la seva existència després de morta serà una teranyina que toca tots 
aquells que s'acosten a la casa. Serà redimida per l'Armanda. 
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 Maria “Tota ella d’or i de foc.” (pàg. 245). Maria és fruit de la relació entre Eladi Farriols 
i Pilar Segura. En Jaume li diu «recollida» perquè havia estat «donada en adopció», 
gràcies a les gestions del notari, al matrimoni format per Eladi Farriols i Sofia 
Valldaura, que «l’acullen». 

 Amb en Ramon estableix una relació de forta atracció física i sentimental. 

 Amb en Màrius hi ha un principi de relació, sobtat per la presència d’en Ramon. 

 El secret a l’entorn del seus orígens el coneix, d’entrada, Eladi Farriols, que li ho fa 
saber a Sofia la nit de noces, en venjança a la humiliació infligida per aquesta en fer-
li besar el peu. També Teresa Goday i aviat se n’adona l’Armanda. Després, a través 
del retall de diari, el professor de piano. 

 Teresa Goday li promet deixar-li en el testament la casa i el jardí perquè la considera 
hereva seva, vist el desinterès que mostra la Sofia.   

 La seva mort es vincula al mite clàssic de Dafne, la nimfa que, per evitar ser encalçada 
per Apol·lo, es metamorfoseja en llorer. 

 

Ramon Farriols i Valldaura 

 És el primer fill del matrimoni de la Sofia i l'Eladi. De petit estarà ple de vida i serà el 
més fort, el líder dels nens. Serà cruel amb en Jaume, el record del qual el seguirà 
tota la vida i l'amargarà. L'estiueig que passa a casa els Balsereny amb la Maria serà 
el seu despertar de la sexualitat. El seu amor per la Maria anirà més enllà dels jocs 
infantils. Després de la revelació del seu pare, que li diu que la Maria i ell són germans, 
marxarà de casa i s'instal·larà un temps a casa la Marina Riera. De gran patirà una 
estranya malaltia (l'aigua li produirà vertigen, que es pot deduir a causa de l'incident 
amb en Jaume) i es convertirà en un home resignat, amb la càrrega dels records, que 
intentarà oblidar. L'última visita a la torre representarà l'acceptació del seu deute amb 
el seu traumàtic passat. El taló que li proporciona Sofia abans d'acomiadar-se'n li 
permetrà sortir de la misèria en què viuen ell i la seva família. 

 Li costava d’oblidar. (pàg. 375) 
 

Es posà a caminar amb una mà a dins de la butxaca dels 
pantalons estrenyent ben fort el taló que li acabava de donar la 
seva mare. Trencà de carrer i a la primera entrada que trobà 
s’aturà per mirar-lo. S’havien acabat els sopars magres, els 
endarreriments de lloguer, els llençols apedaçats, les camises 
només planxades del pit perquè l’electricitat és cara i el 
comptador corre sense parar. La seva dona, amb la cara 
esbarrellada, amb el cor encongit, respiraria. Sempre anava d’una 
banda a l’altra buscant el menjar més dolent perquè era el menys 
car, la fruita macada... (pàg. 375) 
 

 Tipus de vida que ha portat en Ramon, membre de la classe privilegiada: camps de 
tennis, professor de piano, banys a Tossa de Mar... En Ramon Farriols, nen de casa 
bona nascut en una torre de Sant Gervasi, acaba fent sopars magres i portant roba 
aprofitada.  
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 La seva trajectòria representa el trasbals produït per la Guerra Civil, que va capgirar 
la societat catalana i acabà amb un cert tipus de societat. La seva trajectòria 
sintetitza la misèria i la fam, l’estretor econòmica de la negra postguerra. 

 I la seva marxa a l’Amèrica del Sud representa l’exili, un exili frustrat que no suposa 
el retorn triomfant d’un indiano, com anys abans. 
 

 Li costava oblidar tal i com ho manifesten els retrets que fa a la seva mare al llarg 
de trobada de tots dos a la casa, poc abans que la Sofia la faci enderrocar. Ho 
evidencia també el nom dels seus dos fills: Ramon i Maria. 
 

 Se li ficà al pensament la branca forcada amb el coll prim d’en Jaume entre les 
pues... (pàg. 377) 
 

 A la Maria no aconsegueix oblidar-la (nom triat per a la seva filla, Maria) 
 

Begú 

És el propietari de la Joieria Begú del passeig de Gràcia de Barcelona, on Nicolau Rovira i 
Teresa Goday van a comprar un fermall de gran valor. És ben plantat, rosat de pell i amb 
els cabells arranats i les celles espesses (capítol I de la primera part). Al capítol VIII de la 
primera part Eulàlia comunica a Teresa Goday la mort del joier, notícia que trasbalsa Teresa 
pels records que li porta. 

 

Climent 

És el nou cotxer de Salvador Valldaura i Teresa Goday. És escardalenc, amb patilles negres 
i uns ulls com el carbó (capítol V de la primera part). El lloguen poc temps després de casar-
se, quan en Vicenç, l'antic cotxer de Nicolau Rovira i Teresa Goday, s'ha retirat al seu poble, 
Igualada. 

 

Constància 

És l'esposa de l'Amadeu Riera. Baixa i mancada de bellesa, sempre va carregada de joies 
(potser per suplir aquesta manca). És una dona una mica maniàtica. Mor sense arribar a 
sospitar l'adulteri del seu marit amb Teresa Goday. 

 

Eulàlia 

És una amiga de Teresa. S'ho arreglarà per fer coincidir Salvador Valldaura i Teresa 
Goday a la seva festa de Carnaval. Sentirà una certa enveja respecte a Teresa, i quan 
aquesta comenci la seva relació amb el notari, Eulàlia se'n separarà. El seu marit, Rafael 
Bergadà, morirà assassinat un dia sortint de la fàbrica, suposadament a causa de les tenses 
relacions amb els obrers. Ella trobarà suport psicològic en Joaquim Bergadà, per qui 
inicialment sentia una forta antipatia. El temps i les afliccions faran que recuperi l'afecte per 
Teresa, de la qual s'havia distanciat arran de l'adulteri amb el notari Riera. 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Teresa_Goday
https://ca.wikipedia.org/wiki/Teresa_Goday
https://ca.wikipedia.org/wiki/Teresa_Goday
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Jaume 

El segon fill de la Sofia i l'Eladi. Potser a causa del seu naixement prematur és molt malaltís. 
És sensible i serà la víctima i el canal de la crueltat de la Maria i en Ramon. Només trobarà 
asil en l'habitació de la seva àvia (Teresa Goday) i serà l'únic que podrà entrar al seu 
"santuari": la sala plena de records (l'armari japonès, l'última copa d'un joc que el seu avi 
Salvador Valldaura portà de Viena, …). En Ramon i la Maria creuaran el límit de les 
trapelleries i en Jaume morirà ofegat a l'estany per culpa d'aquests. 

 

Jesús Masdéu 

fill de la Teresa i en Miquel Masdéu, sempre serà vist com una càrrega per la Teresa, per 
no voler deixar-lo desemparat. Miquel Masdéu, ja casat, se l'afillarà, ja que el matrimoni no 
pot tenir fills. Tot i així, anirà de visita a la torre de forma regular dient ser el fillol de la 
Teresa. Es toparà amb l'ofici de pintor i durà una vida pobra i resignada. Durant la Guerra 
Civil espanyola es farà milicià republicà i entrarà a la casa dels Valldaura durant l'ocupació 
d'aquesta. Li proporcionarà un pis, on viure apartada dels soldats, a l'Armanda. Finalment 
morirà heroicament, al front, combatent el feixisme. 

 

Joan Rodés 

Professor de piano dels fills de l'Eladi i la Sofia. Mutilat, es recolzarà en la imatge d'artista 
incomprès i desaprofitat. Constantment ofès per les trapelleries de la Maria i en Ramon, 
intentarà acostumar-se a aquest estil de vida sense rancors envers la família Valldaura. 
Inconscientment, descobrirà l'origen de la Maria en mostrar un retall de diari a Teresa amb 
la fotografia de Lady Godiva. 

 

Joaquim Bergadà 

Amic i company de Salvador, fou qui li presentà la Bàrbara a en Valldaura. Enamoradís i 
poc donat a la constància, no és vist amb bons ulls ni per la Teresa, ni per la Sofia, ni l'Eulàlia 
(la dona del seu germà). Quan Rafael mor assassinat, ell es fa càrrec de l'Eulàlia i se l'enduu 
a París. La solitud de tots dos els unirà, finalment. 

 

Marina Riera 

Germana de l'Amadeu Riera, el notari. Casada amb un empresari del sector metal·lúrgic, 
tindrà una filla (Marina), que tindrà una filla amb el mateix nom. Nascuda uns quants mesos 
després que en Ramon Farriols l'acollirà a casa seva quan aquest marxi de casa, perquè la 
seva filla i ell són companys d'estudis. Precisament aquesta filla s'enamorarà d'en Ramon. 

 

Miquel Masdéu 

És un fanaler. Coneix Teresa essent casat i té un fill amb ella, Jesús Masdéu, que després 
s'afillarà. És el primer amor de Teresa, un episodi que amb el transcurs dels anys ella 
recordarà com una bogeria de joventut. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Teresa_Goday
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_espanyola
https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_espanyola
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Nicolau Rovira 

El primer home amb qui es casa Teresa. Un home vell i amb riqueses guanyades a la borsa, 
que li proporciona a Teresa -d'origen humil- l'ascens social i econòmic. Li regalarà una joia 
de gran valor a la Teresa, que aquesta revendrà per ajudar a Miquel Masdéu i el seu fill, i la 
tornarà a comprar sense adonar-se que és la mateixa. Allò que el simbolitzarà serà l'armari 
japonès, un regal que féu a la Teresa i que no va agradar-li, tot i haver-li costat car, però 
que ella mantindrà fins a la torre sigui derruïda. 

 

Rafael Bergadà  

El marit de l'Eulàlia i el germà d'en Quim Bergadà. Tindrà problemes amb els obrers de la 
fàbrica, i serà assassinat violentament. Ell i l'Eulàlia són els que conviden a la Teresa i en 
Valldaura a una festa de Carnaval perquè es coneguin millor. 

 

 

Rosa 

La senyoreta Rosa és la institutriu. D'origen modest, no acceptarà ni perdonarà les 
vexacions a què la sotmeten en Ramon i la Maria. Al final, despatxada, revela a l'Eladi, com 
a veritat, les seves sospites sobre la relació entre la Maria i en Ramon. Marxarà de la torre 
proferint una maledicció.  

 

Simbologia material 

Mirall trencat és una obra on els objectes cobren una gran importància i simbolitzen alguns 
dels successos de l'obra. Aquest fet passa a tota l'obra de Mercè Rodoreda, però s'accentua 
en aquesta novel·la. Tant és així que a l'hora de destacar els objectes més importants del 
llibre, Rodoreda cita objectes i espais: la torre, la teulada, la gàbia, l'armari japonès, el llorer, 
etc. Tota aquesta simbologia connotativa adquireix forma gràcies a la importància de la 
descripció a Mirall trencat. Tot i així, no tots els objectes tenen la mateixa funció a l'obra.  

 Alguns objectes simbolitzen un personatge (l'armari japonès: Nicolau, les roses 
de color carn de Teresa, …).  

 Altres simbolitzen una relació (les violetes encarnen la breu relació entre Bàrbara 
i Valldaura, o el cirerer entre Teresa i Amadeu Riera).  

 Hi ha objectes que són usats en més d'una relació o que associen la importància 
d'un personatge en la vida d'un altre (Teresa treu la perla al seu marit Valldaura per 
donar-li al notari Riera). L'aparició d'aquests objectes és precisament el que ajuda a 
determinar el tipus de relació que estableixen alguns personatges i permet veure 
l'estat en què es troba aquesta relació. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbol
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Hi ha també símbols més generals, grans i complexos: els espais.  

 La torre i el jardí, 
idealitzat al llarg de l'obra, en 
són magnífics exemples  

 però també les 
habitacions immaculades de 
la Teresa i la Maria, ja 
difuntes;  

 o la teulada que també 
reflecteix l'espai lliure dels 
maldecaps de la família on 
els dos germans, en Ramon i 
la Maria, passen el temps 
junts.  

 L'aigua, en totes les 
seves manifestacions, es 
relaciona amb la infantesa i la 
mort (la mort de Jaume 
ofegat i el suïcidi de Bàrbara 
tirant-se al canal). 

 Al final de l'obra, i amb 
la destrucció d'aquests 
espais, tot el que era del 
passat desapareix.  

 També és molt 
important la figura del mirall, 

observador pacient del pas del temps, que reflecteix la imatge dels personatges i que, 
finalment, es trencarà en diversos fragments mostrant els diversos successos del que 
havia presenciat i evidenciant la mort de la família. El mirall sense família, sense 
funció, es trenca. 

 

La simbologia a Mirall trencat permet veure les relacions canviants dels personatges 
entre ells i amb el món, i permet definir-los com a paral·lels o contraris. Són recurrents els 
objectes, els gestos, les mirades, paraules que els personatges repeteixen... Per exemple, 
l'acte de marcar la galta vol dir el domini d'un personatge sobre un altre: 

 Bàrbara deixa una ratlla marcada a la galta d'en Salvador. 

 Teresa posa un dit besat a la galta d'en Salvador. 

 Maria passa la mà per la galta d'en Jaume abans de matar-lo. 

 El fantasma de Maria frega la galta de l'Armanda. 
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Els objectes tenen tanta importància com els personatges (potser per influència de 
Stendhal i el seu interès pels detalls). Els objectes tenen vida pròpia i és el seu 
deteriorament el que assenyala el pas del temps i el camí cap a la mort: 

 torre: símbol de l'ascens social. 

 joia: símbol de classe social alta. 

 armari japonès: Nicolau Rovira. 

 perla: els homes de Teresa: Nicolau Rovira, Salvador Valldaura, Amadeu Riera. 

 violetes: Bàrbara i la seva relació amb Salvador Valldaura. 

 rosa de color carn: Teresa. 

 lilàs: relació Salvador-Teresa. 

 rosa vermella: Amadeu Riera. 

 poma: relació Teresa-Salvador, la felicitat. 

 vano (amb poma pintada): relació Teresa-Salvador (l'Eulàlia el regala a Teresa). 

 abelles (símbol d'angoixa i d'intranquil·litat). 

 glicines (símbol de calma i serenor). 

 llorer: immortalitat, eternitat. 

 heura: mort. 

 gàbia d'ocells: manca de llibertat. 

 barquet de fusta: mort d'en Jaume. 

 flor blanca del cirerer: relació Teresa-Notari Riera. 

 flor blanca del lilà blanc: relació Teresa-Salvador al ball de Carnaval. 
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 tórtora: anunci de mort (de Jaume i de Salvador). 

 cedre: immortalitat, perennitat, força, noblesa, incorrupció. 

 foc: purificació, destrucció del temps, de la vida i dels records. 

 arracades: amor Armanda-Eladi, superioritat de l'Armanda per sobre les altres minyones, 
arma contra Sofia. 

 braçalet de plata amb campanetes: autèntica identitat de Maria. 

 bombolla al vidre (a casa de Pilar Segura): deformació de la realitat, món imperfecte i 
defectuós. 

 teulada: infantesa. 

 color blanc: puresa, innocència. 

 color vermell: violència, odi, sang, mort. 

 teranyina: supervivència de Maria. 

 ploma de paó: supervivència de Teresa. 

 rata: decadència, mort, destrucció. 

Els símbols més importants són l'aigua, el jardí i el mirall. 

L'aigua és el símbol de la mort i de la infantesa, i el jardí és el paradís de la felicitat però 
també està lligat a la infantesa i a la mort. 

El jardí, minuciosament descrit, sembla el que Mercè Rodoreda contemplava des de casa 
seva quan era petita. Fins a la seva vellesa no el recupera per incloure'l a Mirall trencat. El 
jardí esdevé mític, cosa ben visible a partir del seu aspecte extern: és habitat per ocells 
exòtics (paons, tórtores…), poblat per grans arbres (cedre, llorer…). És un jardí viu, gairebé 
humà, ... De tots els arbres, el llorer és el que s'uneix més estretament a les peripècies de 
la família Valldaura-Farriols i sembla que es vulgui considerar un membre més de la casa. 
El jardí, com la infantesa, és ambigu: és un lloc d'esbarjo i de joc, però també de tristesa i 
de mort. Mort i infantesa es converteixen en el centre de la novel·la. Maria escull el jardí, el 
llorer, per morir i quedar-se eternament en el jardí. Morint, serà sempre un infant. 

Per remarcar la mitificació de la infantesa-mort, un símbol és l'aigua, connotació de la 
puresa. Una aigua que adopta formes múltiples: pluja, canal, estany, llàgrimes, ...  

A Mirall trencat tots els personatges que hi moren sent uns nens (Jaume i Maria) o que 
se suïciden en sentir la nostàlgia de la infantesa (Bàrbara) ho fan a l'aigua: la Bàrbara 
se suïcida en una aigua real (el canal); la Maria, en una aigua metafòrica (el llorer, que 
sembla un mar d'aigua negra); en Jaume mor a l'aigua de l'estany. Tant la Maria, com la 
Bàrbara, com en Jaume són personatges que no han viscut amb intensitat la infantesa: 
la Bàrbara fou abandonada per la seva mare quan era molt petita i la Maria no vol fer-se 
gran. Tant la Bàrbara com la Maria estan afectades pel complex d'Ofèlia (tema tractat pels 
simbolistes): totes dues se suïciden escollint com a tomba l'aigua. Aquests tres personatges 
no volen o no poden viure més enllà de la infantesa. Ramon s'incorpora al món dels adults 
però la seva vida no tindrà esperança: trencant les joguines destruirà la seva família i el seu 
món. Bàrbara i Maria es plantegen al llindar de l'edat adulta el dilema de la vida o de la mort, 
és a dir, conèixer el patiment o ignorar-lo per sempre més: ser adult o romandre un infant. 

Pel que fa al mirall, simbolitza el pas del temps, la solitud, reflecteix la imatge dels 
personatges en la joventut i la decadència. El mirall com a símbol i la novel·la com un 
mirall. Stendhal i Rodoreda passegen un mirall al llarg de la vida subjectiva, la vida 
sotmesa al temps. El mirall reflecteix la veritat, la sinceritat, el cor, la consciència, però 
també aspectes d'il·lusió i de mentida. És allò que permet llegir el passat, el present i el 
futur, amb unes clares característiques màgiques. El mirall ha estat un tema repetit en la 
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història de la literatura, sobretot, en els simbolistes. El mirall arriba al seu màxim nivell 
simbòlic quan es trenca, quan no hi ha manera possible de reflectir la realitat, ni passada, 
ni present, ni futura, quan no hi ha ni veritats ni mentides perquè tot s'ha enfonsat. Quan el 
mirall ja ha perdut la seva funció. La novel·la es tanca amb la mort, per tant, és destruït el 
símbol que assenyala el pas del temps. Ara, es converteix en la representació del buit, en 
l'absència de vida. 

Hi ha vuit miralls cabdals: 

1. El primer mirall és el que presideix el sopar de Salvador Valldaura i Bàrbara a Viena. 
Un mirall que fa por a la Bàrbara, perquè creu que entrarà a dins i no en podrà sortir 
mai més. Bàrbara, aquella nit, se suïcida. 

2. Reflecteix Teresa Goday. Ella no s'hi pot enfrontar perquè “una onada de vergonya li 
puja a les galtes”. 

3. És el de la cambra de l'Armanda i serveix per descriure-la físicament. 

4. Sofia s'hi mira el dia del casament. Hi contempla que no està enamorada. 

5. Rafael Bergadà s'hi contempla per posar-se bé els cabells. 

6. El mirall en què Maria imita Sofia i assaja els seus gestos. 

7. Revela a l'Eladi el pas del temps i li torna el seu rostre desencisat quan la senyora 
Filo li anuncia que tanca la casa i, per tant, s'acaben les trobades amb les minyones. 

8. El mirall es trenca: màxim simbolisme. Armanda, la vella criada fidel, fa una darrera 
passejada per la casa familiar que està a punt de desaparèixer, com la família, com 
la novel·la. El mirall, trencant-se, només reflecteix trossos de la realitat, de la vida. 
Armanda veu com alguns vidres cauen i comprèn que no es pot arreglar. La pèrdua 
del mirall és la pèrdua de la realitat. Es trenquen els records que permetien la 
reconstrucció del temps enyorat, del passat feliç. A dins del mirall de mà hi ha tots 
els instants de Teresa, de Sofia, Salvador, Eladi, els nens. El passat queda contingut 
en el present. El mirall trencat li permet el comiat de tots els morts que se li apareixen 
entre somnis boirosos. Armanda, damunt d'un tros de mirall, hi veu calaveres que 
van formant els noms il·luminats dels morts de la família, i brinda per ells.[2] 

Adaptacions de l'obra 
 

 

 L'any 2001, Mirall trencat fou portada a la televisió en una 
producció de TV3 i Diagonal TV, dirigida per Orestes Lara, sobre un 
guió de Josep Maria Benet i Jornet. A partir d'un projecte iniciat l'any 
1977 i que comptà amb la benedicció de Rodoreda, es creà una 
adaptació d'un total de 13 capítols de 50 minuts de durada 
aproximadament. L'adaptació comptà amb actors com Carme Elias 
(Teresa Goday), Emma Vilarasau (Armanda), Abel Folk (Salvador), 
Ramon Madaula (Riera),   (Eladi), Irene Montalà (Sofia), Marieta 
Orozo (Pilar Segura i Maria) i Santi Ricart (Miquel i Jesús Masdéu), 
entre d'altres.[3] 

 Entre el 5 de setembre i el 19 d'octubre de 2008 i amb motiu de 
l'any Rodoreda, es representà al Teatre Borràs de Barcelona Un 
dia. Mirall trencat, que era una adaptació teatral de la novel·la Mirall 
trencat i de l'obra teatral Un dia, ambdós de Rodoreda. Ricard 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Mirall_trencat#cite_note-2
https://ca.wikipedia.org/wiki/2001
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Mirall_Trencat_(s%C3%A8rie)&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/TV3
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Orestes_Lara&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Maria_Benet_i_Jornet
https://ca.wikipedia.org/wiki/Carme_Elias
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Ramon_Madaula
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Un_dia._Mirall_trencat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ricard_Salvat


60 
 

Salvat fou el director i l'adaptació fou tant del mateix Ricard com de Manel Molins. Les 
representacions comptaren amb un repartiment amb actors de la talla de Rosa 
Novell (Teresa Goday), Enric Majó (Amadeu Riera), Anna Sahun (Teresa Goday de jove) 
i Rosa Vila (Armanda), entre d'altres.[4][5] 

 

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0012/3f1b6ad3-1e3e-
4306-89a8-3f3efce555a5/miralltrencat.pdf 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Mirall_trencat 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ricard_Salvat
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rosa_Novell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rosa_Novell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Enric_Maj%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Anna_Sahun
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosa_Vila&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mirall_trencat#cite_note-4
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mirall_trencat#cite_note-4
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0012/3f1b6ad3-1e3e-4306-89a8-3f3efce555a5/miralltrencat.pdf
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0012/3f1b6ad3-1e3e-4306-89a8-3f3efce555a5/miralltrencat.pdf

