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3 LA CREACIÓ D’UN ESTIL LITERARI (LES NOVEL·LES DELS 

ANYS TRENTA). CONCLUSIONS DE L’ANÀLISI 

 

Després d’haver destriat els trets més significatius, observem ara les 

coincidències i les divergències estilístiques dels quatre textos. D’aquesta 

manera avancem en un dels objectius principals de la nostra investigació: la 

configuració d’un model estilístic per als textos rodoredians de la II 

República. És obvi que cada text presenta les seues particularitats, però és 

evident també l’existència de diversos senyalitzadors discursius al llarg de 

les obres analitzades. 

 

Les quatre novel·les foren publicades en quatre editorials distintes, amb 

unes intencionalitats ben diverses. Així, per exemple, l’edició d’UD es deu, 

en bona mesura, al reconeixement de la trajectòria literària de Mercè 

Rodoreda, a partir del requeriment de Joan Puig i Ferreter, director literari 

d’edicions Proa (Roig 1973 i Arnau 1992b, 24). El mateix any es va 

publicar HNF en l’editorial Clarisme, creada al voltant de la revista on 

col·laborava la mateixa escriptora. DH va ser publicada en l’editorial 

Catalònia i finançada per la mateixa autora (Ibarz 1991a, 34). Podem 

entendre, doncs, que les dues primeres novel·les foren publicades d’una 

manera més fortuïta, a partir bàsicament dels contactes iniciats per l’autora 

amb el món periodístic i intel·lectual de l’època. En aquest període (1932-

1934) Rodoreda es dedica en major mesura a la seua activitat periodística 

en la revista Clarisme. A partir del contacte amb el grup de Sabadell, 

segons hem vist a través de les edicions Proa, Rodoreda activa la seua 

dedicació literària, sense abandonar el periodisme (Mirador i La Publicitat, 

principalment). L’activitat intel·lectual de l’autora s’amplia i participa 

aleshores en diverses iniciatives amb altres escriptors catalans. La 

publicació (i la redacció) dels dos darrers textos que hem estudiat se situa, 
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per tant, en un període personal de l’autora més intens i on hi ha hagut un 

major contacte amb d’altres maneres d’entendre la literatura (el grup de 

Sabadell, principalment). 

 

Les edicions d’aquests llibres presenten moltes mancances formals. La no 

reedició dels textos, en aquell moment o en l’edició de les obres completes 

d’anys després, ha motivat, d’una banda, la dificultat de trobar-ne 

exemplars. D’una altra banda, cal destacar les nombroses errades 

tipogràfiques i lingüístiques localitzades en els textos. Els inicis literaris de 

Mercè Rodoreda evidencien el dubte evident per la tria del registre 

lingüístic a utilitzar en els textos. L’escriptora optà en aquestes narracions 

per una llengua directa i natural, encara que en alguns capítols hi ha una 

major artificiositat. L’heterogeneïtat lingüística que observem és pròpia 

d’una escriptora que ha iniciat la seua trajectòria literària i que encara no ha 

trobat un estil personal. 

 

 

 

3.1 La història. Els esdeveniments: funcions, accions i seqüències 

de la història 

 

Els arguments plantejats per Rodoreda en les quatre novel·les són prou 

homogenis. D’una banda, els dos primers se centren en l’evolució dels 

sentiments de dues dones i, d’una altra, la tercera, és protagonitzada per les 

motivacions amoroses d’un home. És evident que la darrera obra, CM, té 

un plantejament argumental més diferent a les altres, una conseqüència 

evident per l’interés de l’autora per construir una novel·la policíaca. 

 



 487

En relació als elements integrants de la història, podem dir que totes les 

novel·les estudiades presenten un nucli central: la infelicitat de la 

protagonista (DH), el desig de fugida per tal de trencar el passat720 i 

l’angoixa contínua de la protagonista721 (HNF), l’intent d’iniciar una 

relació extramatrimonial (UD), el misteri de la sabata apunyalada i la 

desaparició de Rut (CM), a partir del qual es desenvolupen un seguit de 

funcions distributives que consoliden el text. Aquestes narracions es 

configuren, doncs, a partir de l’evolució d’un nucli central en diversos 

subnuclis: en DH, HNF i CM, 10 subnuclis, en UD. Com veiem Rodoreda 

empra un esquema de desenvolupament teòric de la història força semblant. 

La unió dels nuclis és possible gràcies a les funcions de catàlisi que 

funcionen com a unitats constructives, en descriure el que existeix entre els 

diversos nuclis esmentats. En DH, HNF i CM aquestes funcions presenten 

una importància rellevant, ja que són presents en gairebé tots els capítols. 

D’aquesta manera s’insereixen noves informacions complementàries que 

milloren la concepció de l’espai físic o faciliten l’expressió dels 

pensaments íntims dels personatges. Per contra, UD, a causa de la 

condensació dels esdeveniments que proporciona, no presenta un 

tractament tan intensiu de les funcions de catàlisi. Hem de tenir en compte 

que en DH, HNF i CM, les catàlisis ofereixen un fre a les situacions 

desenvolupades en els nuclis; la descripció pren un paper més important. 

En canvi en la novel·la UD la limitació temporal de la història, un dia, 

                                                             
720 Rodoreda reivindica en aquestes novel·les una constant superació del passat per a poder assumir els reptes 

del present. Aquest rebuig al temps pretèrit també el trobem en la novel·la Els anys (1937) de Virginia 
Woolf: “No vull tornar a endinsar-me en el passat —pensava—. Vull el present.” (Els anys, pàg. 270) i “La 
meva vida. [...] I jo no n’he tinguda cap, de vida. [...] Una vida pot ser quelcom que pots marejar i produir? 
Una vida de setanta curiosos anys. Però jo només tinc el moment present.” (Els anys, pàg. 294). Contrastem 
aquestes frases amb dues cites de HNF: “Poder esborrar el passat, que tothora ens persegueix, com qui 
esborra lleugerament el guix d’una pissarra... (pàg. 65) i “veritat que foren dels meus catorze anys... no 
voldria tornar-hi... m’agrada de recordar i mai de tornar a reviure.” (pàg. 112-113). 

721 L’angoixa permanent de la protagonista de HNF sembla un precedent de Cecília Ce, en El carrer de les 
Camèlies. Si en HNF la protagonista es veu assetjada permanentment per la mirada dels habitants del poble 
(HNF, 187), Cecília ho manifesta d’una manera semblant: “Encara vaig passar un parell de nits escoltant si 
sentia soroll a l’entrada i esperant els cops de martell” (El carrer de les Camèlies, pàg. 169). 
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impedeix el desplegament excessiu de fragments que alenteixen el ritme 

narratiu. 

 

En relació a les funcions integratives, un altre element cohesionador del 

text narratiu, podem afirmar que hi faciliten un conjunt significatiu 

d’informacions que completen la relació de fets relatats. La seua presència 

és més significativa en els dos primers textos; es tracta de fragments, 

normalment breus, que s’insereixen de diverses maneres per tal de no 

trencar l’ordre lineal de la història: entre guionets, entre parèntesis, etc. 

D’altres ocasions la funció integrativa d’informació s’observa també a 

partir d’una marca verbal o deíctica que indica la procedència de les noves 

dades facilitades. En UD i CM les informacions tenen una proporció menor 

respecte a les anteriors novel·les; CM insereix funcions integratives en 

l’inici dels capítols, per tal d’oferir les dades més interessants que situen 

l’acció narrada a continuació. En general, les quatre primeres novel·les, 

amb les seues evidents diferències, presenten una tendència a ampliar la 

informació dels objectes o personatges relatats, de tal manera que de 

vegades, sobretot en les dues primeres narracions, prenen el caràcter de 

dissertacions que alenteixen el ritme de la lectura i resten, al nostre parer, 

qualitat literària al producte final obtingut. 

 

En referència al segon tipus de funcions integratives, els indicis, cal dir que 

també són força emprats per l’autora, encara que en un nombre menys 

nombrós que en el cas de les informacions. Amb els indicis, l’autora 

sembla decidida a reforçar la cohesió de la història narrada, de tal manera 

que contínuament trobem nuclis que avancen fets futurs i que completen la 

sensació de globalitat que es desprén del text. En els quatre textos hem 

localitzat indicis que ens fan preveure la fi de la història: el manteniment de 

l’honradesa de Teresa en DH, la impossibilitat de la fugida de la 
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protagonista de HNF —amb la bogeria final—, la malograda aventura 

amorosa d’UD i el descobriment del misteri de CM. Els indicis tenen un 

tractament més interessant en HNF i CM. En el text del 1934 assistim a la 

distribució selectiva i organitzada de senyalitzadors indicials que mostren 

la degradació psíquica de la protagonista. Fins i tot hem pogut destriar 

representacions simbòliques que avancen els fets futurs: l’aranya que fa 

presagiar desastres imminents, el sol lluent que anuncia la poderosa 

atracció pel tutor, etc. Per la seua banda, la novel·la del 1936, arran del 

gènere en què es mou, ofereix un seguit d’indicis que faciliten al lector les 

dades més rellevant per tal de solucionar el problema exposat. Els indicis 

afavoreixen igualment el plantejament del misteri que requereix el gènere 

narratiu: el narrador avisa així d’algunes reaccions dels personatges davant 

de situacions desconegudes i de por. L’autora dosifica d’aquesta manera la 

resolució d’alguns misteris, l’aparició de la sabata, la desaparició del café 

mòlt o el xiscle, per tal d’atraure l’interés del lector cap a la resolució 

futura del cas. Al nostre entendre, l’escàs traçat d’aquests indicis en CM 

dificulta l’atracció del receptor per la novel·la, de tal manera que en lloc de 

configurar-se com una autèntica narració policíaca, esdevé un text on el 

protagonista és l’embolic i superficial encontre amorós d’un grup de 

personatges. Aquesta és una de les raons que resten qualitat literària al text 

analitzat. 

 

Les accions plantejades en aquests textos segueixen en major o menor 

mesura l’estructuració dels nuclis conceptuals indicats anteriorment: DH en 

presenta 10, HNF i CM en presenten 12 i UD en presenta 9. Aquestes 

accions són desenvolupades per uns actors concrets que en la major part de 

les narracions tenen un esquema semblant: un home/una dona amb la seua 

parella sentimental, una tercera persona en conflicte amb la parella anterior, 

els amics o les amigues del actor protagonista i finalment les persones que 
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conviuen a l’espai descrit (veïns, servents, etc.). Destaquem en tot cas el 

triangle d’actors que dóna peu a l’estructuració general de les quatre obres. 

 

Pel que fa als actants, podem agrupar els actors prototipus que engloben la 

diversitat d’aquestes novel·les: 

??El protagonista/la protagonista és el SUBJECTE que protagonitza 

el nucli central de l’obra i que intenta trobar la felicitat en la nova 

situació adquirida (l’enamorament per un segon actant). És l’actor 

DESTINADOR de les atencions cap a l’actor estimat i OPONENT 

al tercer actor que es manté integrat en la relació amorosa 

establerta. 

??L’estimat/l’estimada actual del personatge protagonista és 

l’OBJECTE dels seus amors. És també 

DESTINATARI/DESTINATÀRIA de les atencions de l’anterior i 

és presenta inicialment ADJUVANT de la nova relació establerta, 

encara que a la fi canvie d’acció. 

??El tercer actor és l’OPONENT a la relació establerta entre els 

anteriors personatges. 

??Els amics o les amigues són ADJUVANTS de la nova situació 

plantejada. 

??Els habitants de l’espai de desenvolupament són ADJUVANTS de 

l’evolució personal dels protagonistes. 

 

En general l’espai narratiu esdevé un actant adjuvant de la nova situació 

establerta; l’actor protagonista es troba aïllat de la realitat exterior, per la 

qual cosa estableix reaccions de tancament i de defensa personal. Tot açò 

reforça l’abocament d’aquest cap el destí marcat pels esdeveniments. 
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Indiquem finalment quina és la progressió seqüencial resultant en les 

quatre novel·les. Estem davant d’un mateix model d’evolució conceptual, 

la progressió de tema constant, on les accions desenvolupades (An) són 

conseqüència del mateix nucli (T1): 

T1 > R1 [A1] 

T1 > R2 [A2] 

... 

T1 > Rn [An] 

 

La història de cada novel·la es construeix amb una progressió de tema 

constant, on l’evolució de les seqüències obeeix a les repeticions o remes 

(Rn) corresponents a les informacions adquirides o assumides referides a les 

accions (An), les quals són producte d’un mateix tema (T1) inicial. És per 

això, que l’aparició de diverses noves informacions (An), malgrat la 

persistència del tema central, possibiliten la progressió de les novel·les. Els 

textos de Rodoreda estudiats presenten, doncs, una seqüencialització 

contínua de les unitats que els configuren. 
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3.2 Els personatges 

 

Totes les novel·les estudiades, amb l’excepció de CM, presenten un 

protagonista ben definit que duu el pes principal de la narració. Teresa722 en 

DH, la jove de HNF723 i Ramon en UD,724 presenten una suficient 

caracterització psíquica que possibilita l’estructuració de la novel·la a partir 

del conflicte personal creat. L’autora omet sovint el nom dels personatges, 

en un intent evident de centrar l’atenció en l’interior dels seus pensaments; 

tan sols en CM coneixem tots els noms. El retrat físic dels personatges 

queda escassament retratat en les obres de Rodoreda dels anys trenta, tan 

sols es dóna importància a les característiques interiors de la seua psique. 

Tenen un origen incert i misteriós.725 Destaquem, sens dubte, la descripció 

del naixement de Ramon Rampell, en UD: un part avançat que augura la 

presència del déu de la guerra, Mart, que crearà un personatge força pacífic. 

Cal destacar dels primers anys de la seua existència l’escassa presència dels 

progenitors, que creen situacions d’angoixa davant el record d’aquest 

primer abandonament.726 La presentació que se’n fa és directa, arran de la 

informació que ens transmet el mateix personatge, en DH i en HNF, o el 
                                                             
722 Una novel·la publicada el mateix any per una altra escriptora ens presenta una protagonista amb el 

mateix nom i amb un mateix plantejament temàtic: l’adulteri d’una dona casada. Es tracta de Teresa o 
la vida amorosa d’una dona (1932) de Carme Monturiol. 

723 Carme Arnau (1979, 26) esmenta el paral·lel entre les heroïnes de DH i HNF, unes dones que han 
viscut fets que han provocat l’evolució personal. Coincidim plenament amb la diferència que Arnau 
destaca entre les dues protagonistes anteriors i el personatge central d’AM, una història basada en la 
iniciació en la vida d’una jove inexperta. 

724 Aquest és el primer protagonista masculí d’una novel·la de Rodoreda, un precedent que només es 
repetirà en Jardí vora el mar (1967), Quanta, quanta guerra... (1980) i La mort i la primavera (1986). 

725 El misteri del naixement també acompanaya el jardiner de Jardí vora el mar, que com ell mateix diu 
“vaig venir al món [...] per obra de l’Esperit Sant” (pàg. 25). 

726 El record, com a imatge del passat, és dolent en moltes ocasions per als protagonistes de Rodoreda, 
segons hem vist en els capítols anteriors. Aquest temor és present en diversos personatges de la 
literatura de Marcel Proust; concretament podem observar les paraules del jove narrador de Pel camí 
de Swann (1919-1927): “¿Arribarà fins a la superfície de la meua consciència clara aquest record, 
aquell instant antic que l’atracció d’un instant idèntic ha anat a sol·licitar tan lluny, a commoure i a 
alçar en el fons del meu éser? No ho sé. Ja no sent res, s’ha aturat, potser descendeix una altra vegada, 
qui sap si tornarà a pujar des del més fons de la nit. Cal tornar a començar una i deu vegades, cal 
inclinar-se en la seua recerca. I cada vegada aquella covardia que ens aparta dels treballs difícils i de 
les obres importants, m’aconsella que deixe això i que em bega el te i que pense senzillament en les 
meues preocupacions d’avui i en els meus desitjos de demà, que es deixen rumiar sense esforç.” (A la 
recerca del temps perdut, 62-63). 
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narrador, en UD. Presenten, això sí, unes situacions personals força 

semblants: pertanyen a famílies normalment acomodades amb una notable 

posició econòmica que els permet un nivell de vida propi de la classe 

mitjana. És destacable també la presència de professions liberals: notaris, 

passants, metges, escriptors, polítics, banquers, etc. Les dones no treballen, 

per la qual cosa continuen depenent totalment del treball i dels diners dels 

homes. Els primers personatges rodoredians són relativament cultes i 

mostren el seu gust per la lectura; recordem especialment el cas de la 

protagonista de HNF que es refugia sovint en els seus llibres, un precedent 

interessant del personatge principal d’AM. I és que la lectura els possibilita 

l’abandonament momentani de les preocupacions de la realitat, ja que els 

traslladen “a paradisos inexistents” (UD, 137). 

 

Pel que fa a CM, cal recordar l’escassa descripció física i psíquica dels 

personatges. Sense reeixir especialment cap d’aquests actors,727 esdevenen 

finalment figures prototipitzades que configuren la situació de misteri 

plantejada. Tan sols obtenim dades irrellevants que ens possibiliten el 

coneixement mínim dels personatges, de tal manera que fins i tot, en els 

diàlegs creuats, és possible la pèrdua de la consciència sobre el personatge 

que intervé, un fet que, al nostre parer, dificulta enormement la lectura, la 

comprensió i, per tant, l’interés final, de la novel·la resultant. 

 

Els protagonistes d’aquestes narracions són persones en edat adulta, que 

encara recorden amb intensitat l’època anterior. Rodoreda intenta crear 

personatges reals, pròxims a l’ambient urbà on l’autora ha viscut, i que 

entren en les novel·les amb gran naturalitat, de tal manera que s’afavoreix 

la relació amb el lector; M. Casals (1991a, 82-83) afirma que “Rodoreda 

                                                             
727 En les conclusions sobre els personatges que ara presentem, els elements comuns ressaltats no es 

troben en CM a causa de la manca de tractament descriptiu a què es veuen sotmesos en la novel·la. 
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despulla els personatges de la vida real, i, nus, els transporta a la literatura”. 

Hi presenten sovint problemes de comunicació cap a l’exterior.728 Una de 

les maneres més significatives d’expressar el complex món interior és el 

simbolisme que es desprén de les mirades; els ulls esdevenen així un òrgan 

físic bàsic en la transmissió d’informació. L’expressivitat dels ulls és 

assenyalada en els primers textos rodoredians com un mètode força 

interessant per a la comunicació entre els personatges i el medi extern. 

Recordem, per exemple, la fixació de la protagonista de Del que hom no 

pot fugir i del detectiu de Crim. També en Sóc una dona honrada?, els ulls 

d’una dona van revifar l’amor del jove amant cap a Teresa, amb qui 

identifica els ulls observats (DH, 154). En l’òrbita del llenguatge de les 

mirades, cal assenyalar la simbologia dels gats, un animal que s’identifica 

tradicionalment amb la fixació visual més acurada. Els gats729 són presents 

en les primeres novel·les de l’autora, com és el cas de HNF i d’AM. 

Recordem que la darrera novel·la publicada abans de la guerra comença 

amb el record d’un gat, company inseparable de la jove. 

 

L’origen de l’acció narrativa es troba en diverses ocasions en aquesta 

dificultat de comunicació exterior; el lector presencia, per tant, el moment 

posterior (o imminentment anterior) de la crisi del protagonista, amb el 

                                                             
728 En referència als conflictes dels protagonistes rodoredians i el medi exterior que els envolta, vegeu 

Joaquim Poch 1987, 263-286. Igualment, Carme Arnau en l’article “L’àngel a les novel·les de Mercè 
Rodoreda” assenyala que “l’autora sembla posar el seu interès en una progressiva interiorització, amb 
un concepte diferent de la natura finalment gairebé animada i en íntima comunicació amb l’home” 
(Arnau 1983, 679). 

729 En el “bestiolari” inèdit, publicat a cura de Joaquim Molas a la Revista de Girona (núm. 157, abril, 
1993, pàg. 72-75) trobem un gat víctima de la manca de llibertat, que li desitja no estar tan ben atés: 
 

Gat 
Tinc la cua molt senyora 
i el pèl m’ondula nevat, 
però em veden el terrat 
perquè, diuen, «és d’Angora». 
 

Faig vida d’anacoreta, 
i el lluç, me’l donen bullit. 
Hec amb la pota el mosquit 
i embullo el fil i la beta. 

 
 

Ja m’agrada aquesta vida 
una mica esmorteïda 
i queixar-se és de mal gust. 
 
Però a vegades voldries 
fer-te amb gats sense manies 
que et donessin un disgust. 
(Revista de Girona, 157, pàg. 75) 
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desenvolupament corresponent dels fets i les reaccions de les persones que 

hi participen. Els personatges entren en crisi a partir de la seua limitació per 

tal de canviar l’entorn on es mouen. Carme Arnau (1979, 28) defineix 

aquesta crisi, comuna als protagonistes de les primeres novel·les, com a 

bovarysme (“mentida romàntica”), una manera d’entendre la relació amb 

l’exterior que roman en l’adolescència dels protagonistes rodoredians de les 

novel·les de maduresa; aquestes són les paraules d’Arnau: 

Hi podem veure com uns personatges obsessionats per uns somnis i 

unes esperances que la classe burgesa o petitburgesa a què pertanyen 

els ha permès de concebre, tot i prohibint-los, paradoxalment, de 

realitzar-los, són el centre de la novel·la; i els personatges atacats de 

bovarysme no saben o no s’adonen que llur pròpia imatgeria mental 

fa de pantalla entre llurs persones i la vida social real. (1979, 29) 

 

En aquest sentit, entre aquests protagonistes hem diversos punts de 

coincidència: 

1. No sempre tenen llibertat d’acció, la societat els oprimeix. 

2. Només són lliures en el terreny dels sentiments, en les sensacions i 

les seues manifestacions. 

3. En la vida quotidiana només poden expressar el seu caràcter més 

particular a l’hora d’exterioritzar els sentiments. 

 

A partir de les observacions que hem fet en els textos estudiats, podem 

establir que Mercè Rodoreda hi concep dos mons diferenciables en els 

individus: l’interior i l’exterior, el cos físic i l’ego, el suport material i el 

pensament, el jo extern i l’ànima. Els sentiments que expressen els 

personatges de l’escriptora afecten les dues esferes d’intel·ligibilitat, així ho 

podem observar per exemple en UD: “Té fred. Molt de fred. Fred al cos i a 

l’ànima. Fred als ossos. Un esgarrifament el sacseja i es troba aixafat, las; 
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però no pot abandonar-se al pessimisme. (pàg. 105)”. Aquests 

protagonistes es mouen, doncs, entre un món extern que els ofega730 i un 

món intern que cerca constantment l’equilibri.731 L’amor és, en la major 

part dels casos, la font del desequilibri. Així l’amor, procedent del món 

extern, és l’element que s’introdueix en l’afeblit interior dels personatges. 

La fugida de la realitat, l’alienació, és un recurs constant per a la defensa 

emocional.732 El record i l’evocació es constitueixen, a partir d’aquest 

tancament, com a les úniques eines per retornar al punt de conflicte. Les 

persones narratives de Mercè Rodoreda estan permanentment en crisi. S’hi 

plantegen així situacions de solitud, d’esperança, de desesperació; moments 

difícils que potencien l’evolució psicològica personal del protagonista. En 

aquests primers textos, el dualisme, el dubte constant, creix i esdevé en el 

fil narratiu de la història. Malgrat tot, un tret comú pot definir els primers 

personatges de Mercè Rodoreda: contra les dificultats d’exteriorització, 

naix una forta personalitat localitzada en l’interior. L’autora ens manifesta 

la seua fortalesa interior amb acurada descripció psicològica, poques 

vegades física. En les novel·les estudiades, els mateixos personatges 

esmenten la complexitat del seu món més íntim, especialment de la seua 

expressió; així ho expressa la protagonista de HNF: “És massa difícil, 

massa complicat, lluitar contra aquest jo, que és més fort que nosaltres, i a 

la qual és perillós de declarar-se enemic; es venja, i no ens deixa assaborir 

el que creiem haver guanyat en aquesta ficció de lluita que no sabem fer 

                                                             
730 Giulia Adinolfi, en un article que dedica a l’estudi de les narracions de La meva Cristina i altres 

contes, també destaca el patiment dels personatges de Mercè Rodoreda: “Els seus personatges 
sofreixen, així, no pas solament en llur destí sinó en llur carn, la violència del món, un món esdevingut 
encara més indesxifrable, més obscur, més misteriós.” (Adinolfi 1980, 16). 

731 La dificultat de relació amb l’exterior del personatge i el desequilibri constant entre dos pols 
d’actuació són dos recursos propis de la narrativa psicologista que intenta atraure el lector com a 
confident involuntari de l’angoixa del personatge literari. Com podem llegir en l’assaig d’Andrés 
Amorós Introducción a la novela contemporánea (1985, 109-115), aquestes dues característiques de 
relació entre els personatges són pròpies de la narrativa psicologista del nostre segle. 

732 D’una manera semblant es manifesten alguns personatges de l’escriptora anglesa Virginia Woolf. Les 
seues protagonistes femenines també tenen ganes de fugir, encara que només formulen el desig sense dur-
lo a la pràctica. Vegem com s’ho planteja la senyora Ramsay, la protagonista de la narració Al far (1927): 
“L’horitzó li va semblar sense fi. Hi havia tot de llocs on ella encara no havia estat.” (pàg. 79). 
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esdevenir espectacle.” (pàg. 178). Els personatges de les primeres novel·les 

rodoredianes no tenen un equilibri intern, dubten sovint i senten angoixa 

pels problemes quotidians que se’ls plantegen. 

 

És per tot això que el secret es converteix en un mecanisme de defensa 

enfront de l’agressió del món exterior.733 Aquest és un dels factors més 

importants en la reafirmació i en la potenciació del món intern del 

personatge. La conservació d’informació provoca en l’individu un 

reforçament de la pròpia identitat. La comunicació entre els personatges es 

veu així dificultada, encara que el lector, receptor del missatge literari, 

coneix la veritat ocultada, bé pel monòleg del protagonista, bé pel narrador 

heterodiegètic de la història. D’aquesta manera els protagonistes es mouen 

sovint en un grau d’indefinició que augmenta les possibilitats 

interpretatives del lector734. El secret regeix les relacions amoroses dels 

personatges de les novel·les estudiades. És així com l’adulteri es perfila 

com l’estat preferit per molts d’aquests protagonistes, ja que permet 

continuar amb el matrimoni, convenció social establerta, i alhora donar 

eixida als impulsos de la llibertat de cada individu. El descobriment de 

l’adulteri, el trencament del secret, significa en molts casos la destrucció de 

la relació creada. D’igual manera podem entendre la repressió externa dels 

sentiments que adés hem destacat com a característica observada en aquests 

                                                             
733 Josep M. Castellet, en Els escenaris de la memòria, a partir de la cita introductòria de Mirall trencat, 

destaca també el grau de secretisme de la mateixa escriptora: “I honour you, Eliza, for keeping secret 
some things. La Rodoreda anava més lluny que Eliza: guardava el secret de tot allò que la concernia, 
s’havia convertit ella mateixa en secret o, potser, fins i tot, en productora de secrets.” (Castellet 1988, 
31). Segons Castellet no és gens difícil considerar que, en el procés de creació dels personatges, 
l’autora els impregne amb les peculiaritats del seu tarannà, que en paraules de Castellet queda definit 
per la manera següent: “els anglesos, d’aquestes personalitats en diuen secretives, és a dir, éssers que 
han ocultat la seva intimitat darrera un mur que ningú no ha sobrepassat mai” (Castellet 1988, 31). 
D’una manera semblant, Maria Campillo i Marina Gustà, en l’estudi que fan a Mirall trencat, entenen 
que “el secret és el mòbil de l’acció novel·lística” (Campillo/Gustà 1985, 15). Marina Gustà, en un curs 
impartit en l’estiu de l’any 1995 a la Universitat de Girona, veu en aquest punt una clara influència de 
la novel·la gòtica i especialment de la temàtica romàntica del segle XIX. 

734 El misteri i el secretisme són també dos trets innovadors de la narrativa del nostre segle. Així podem 
entendre l’afirmació següent de Virginia Woolf: “Es lo que más me atrae: el misterio que nos envuelve a 
todos en un atardecer otoñal.” (apud Amorós 1985, 40). 
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personatges. Dissimular els vertaders sentiments, tenir-los en secret, dóna 

un marge d’activitat i de llibertat a l’individu que facilita la seua activitat 

quotidiana. El secret és normalment valorat molt favorablement pels 

personatges; recordem, per exemple, els al·legats que en fa el protagonista 

d’UD (pàg. 64 i 140). D’igual manera, els primers personatges rodoredians 

expressen el desig d’oblidar el passat per mitjà de diferents recursos: 

a) La imaginació com a fugida. Un altre aspecte observat és 

l’aparició d’éssers ficcionals com a conseqüència en molts casos 

de la imaginació i de l’evasió mental dels personatges narratius 

d’aquestes novel·les. Destaquem, sens dubte, l’aparició de les 

Encantades, “dones d’aigua” fantasiejades per la Cinta, la “noia 

del molí” en HNF (pàg. 138). És interessant veure com la 

protagonista, a les acaballes de la novel·la, quan es veu afectada 

psicològicament, també les contempla. 

b) Canvi de localització. La fugida física, el canvi de dimensions 

espacials és evident en les mateixes obres. Així ho manifesta la 

mateixa protagonista de HNF: “Tot el meu delit era només anar-

me’n, fugir: deixar enrera el que feia tants d’anys que havia 

caminat prop meu.” (pàg. 76). També hem observat la protagonista 

de DH (pàg. 36) com s’expressa d’una manera semblant: davant 

dels problemes, la millor solució és la fugida, deixar tot el que es 

té i començar una nova vida; dins de la mateixa novel·la, l’amant 

de Teresa decideix igualment anar-se’n una vegada es trenca la 

relació entre tots dos (HNF, 183). 

c) La mort i el suïcidi com a fugida. En les primeres novel·les, una de 

les manifestacions més singulars del desig d’escapar-se de la 

problemàtica més immediata és el recurs del suïcidi.735 La 

                                                             
735 Carme Arnau en un article referit a la segona edició de Vint-i-dos contes de l’any 1974, esmenta el 

suïcidi com un tret característic de l’autora: “El suïcidi com a temtació era ja present a les novel·les 
anteriors de Mercè Rodoreda (Aloma, Del que hom no pot fugir) i serà reprès d’una forma magistral a 
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tendència cap a la mort és una voluntat no sempre assolida per les 

protagonistes de Rodoreda; no obstant, només amb la formulació 

d’aquest desig, se senten alleugerides de la sensació que ha 

provocat el conflicte.736 Així podem veure especialment els 

pensaments de la protagonista de la novel·la HNF (pàg. 161), que 

organitza fins i tot el seu suïcidi (HNF, 193).737 És interessant 

veure que justifica la seua mort amb la impossibilitat de fugir de la 

situació establerta: “Abans de matar-me escriuré una carta a ell; li 

diré que no el puc oblidar; li diré que sóc bona, i que mai no sabrà 

fins on ho sóc...” (HNF, 194). Els protagonistes de Mercè 

Rodoreda presenten, segons hem vist, un sentiment contradictori 

d’atracció i de respecte alhora sobre la mort738. La mort és, doncs, 

per a Rodoreda la fi del món físic, però també l’esperança d’un 

inici posterior. La mort i la primavera sintetitza així l’acabament 

de la producció que inicià amb DH, HNF, UD, CM i AM, on el 

desamor i la mort conclouen les novel·les, i que acaba amb Mirall 

                                                                                                                                                                                   
La plaça del Diamant.” (Arnau 1974, 106). Això és, el suïcidi, una possibilitat contemplada pels 
protagonistes rodoredians, “una temptació o sentiment difús d’acabar amb tot, de desaparèixer d’aquest 
món, del qual no ens pot venir res de bo” (Arnau 1974, 106). Giuseppe Grilli en l’article “Estructures 
narratives de Mercè Rodoreda” fa una reflexió interessant sobre el tractament del suïcidi a la narrativa 
de l’autora. El relaciona amb l’actualització contínua del mite de l’iniciat, com un viatge al regne dels 
morts, un tema propi del romanticisme i del decadentisme (Grilli 1972, 39). 

736 D’una manera semblant s’expressa també la jove aïllada de Laura a la ciutat dels sants (1931) de Miquel 
Llor. La pressió que rep d’una societat conservadora la porta al desig esmentat: “La mort! ¿Per què la mort 
no se l’emportarà d’una vegada, ja que no serveix per a viure entre la gent?” (pàg. 182). L’impacte de 
Laura a la ciutat dels sants en Mercè Rodoreda va ser gran. Ella mateix ho confirma en el llibre que 
escriví junt a Delfí Dalmau, Polèmica; vegem-hi el comentari: “és una de les més belles novel·les que 
he llegit. A mi, com a dona, m’enamora, com degué enamorar-se’n l’autor, la Laura, massa 
susceptible, excessivament bona, no gens maliciosa, que no va saber emmotllar-se a una vida i a uns 
costums estranys al seu temperament, i que no va saber d’ésser feliç.” (pàg. 83). 

737 Recordem l’exclamació de Teresa en DH: “Que bonic per al suïcida l’instant de suïcidar-se!” (pàg. 
20). Joaquim Poch i Conxa Planas observen que l’obra de Rodoreda “és plena de fantasies sàdiques” 
(1987, 222), és a dir, de desitjos inconscients dels personatges cap a la mort forçada; per als autors, la 
possibilitat del suïcidi és una materialització més d’aquests desitjos “massoquistes” de l’escriptora. Una 
interpretació que no ens sembla adequada, ja que entenem que entre el text literari i l’autor hi ha una certa 
distància que aïlla les possibles dèries d’aquest últim. 

738 De la mateixa manera la concep el protagonista de la novel·la de Thomas Mann, La muntanya màgica 
(1924), Hans Castorp: “La mort és digna de respecte, com el bressol de la Vida, com en el si de la 
renovació. Però oposada a la vida i separada d’ella es converteix en un fantasma, en una carassa o en una 
cosa pitjor encara, ja que la mort presa com una potència espiritual independent és molt depravada; el seu 
atractiu pervers és indubtablement molt fort, i la pèrdua més espantosa de l’esperit humà seria sens dubte 
voler simpatitzar amb ella.” (La muntanya màgica, pàg. 203). 
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trencat, Quanta, quanta guerra... i La mort i la primavera, on 

l’acabament de l’amor no venç els personatges i la mort és vista 

com l’inici d’una altra existència. 

d) La religió com a fugida. Hem trobat a les novel·les un altre 

mecanisme emprat per tal de resoldre les crisis creades en les 

relacions dels personatges. La religió, com a fet cultural de la 

nostra societat, ofereix un recer tranquil davant de situacions de 

desequilibri. El context de les novel·les que estudiem manifesten 

la vigència de la imagineria religiosa en el moment. Els 

protagonistes sovint citen estampes conegudes, com podem 

entendre en diversos fragments de DH739 (pàg. 79). Segons 

assenyala l’estudiosa Carme Arnau en la biografia de l’autora, el 

referent d’aquestes imatges pot trobar-se en la mateixa experiència 

de l’escriptora: “La religió que es vivia a l’època, intensament, 

amb estampes de sants bondadosos i representats ingènuament, 

encarnats en figures d’una perfecció i bellesa ideals, amb prodigis 

i fets sobrenaturals, degué ajudar-la eficaçment en la creació d’un 

ambient màgic: l’àngel de la Guarda, el Sagrat Cor...” (pàg. 17). 

Dintre de l’òrbita de la imagineria religiosa, cal destacar el 

passatge bíblic del paradís, que apareix gairebé en totes les 

narracions que hem estudiat. Vegem-ne alguns  exemples: 

-Quan Déu Nostre Senyor col.locà Adam al Paradís, va dir-li: -

Noi, aquí el tens, teu és i fes-ne el que més et convingui; puja, 

baixa, corre, camina, vola...- i Adam satisfet i enlluernat, 

estengué les ales: unes ales grans, gruixudes, amples com les 

de cent àligues juntes, blanques de puresa i amb unes plomes 

llargues, fines, ben ajustades que ni el vent més fort no hauria 

pogut passar per entremig. Quines ales!... i com les hi va 
                                                             
739 Veg. HNF, 79. 
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plomar... qui? La dona! Ella el plomà i au! fora del Paradís. 

Pobre Adam! Pobre món! Pobra humanitat! [...] Eva... Eva... 

és la culpable... És el destí... llegiu la Bíblia... (HNF, pàg. 101-

103) 

 

Aquest fragment s’insereix en el debat entre la protagonista i 

l’italià nouvingut, Cèsar, que serveix per a argumentar les postures 

contràries sobre la condició de la dona en la societat.740 UD, 

escrita en el mateix any, també fa ús semblant:741 “Temps era 

temps. Adam lliurà una costella perquè fos feta Eva. Eva pecà, 

però amb el pecat es guanyà la penitència.” (UD, 150). A partir 

d’aquest fet de l’Antic Testament, com recorda el protagonista de 

la novel·la, Ramon Rampell, el retor fa el sermó del casament, on 

trobem una altra escena interessant que ens recorda també el 

moment del judici final: “Com més aguantareu més premiats 

sereu. El premi el trobareu a dalt. Us serà ofrenat per un àngel que 

us el presentarà en safata de núvols...” (UD, pàg. 151). La ironia 

de l’escriptora que denuncia el casament dóna forma a un moment 

bàsic del cristianisme. Amb el tractament de la història del paradís, 

l’autora vol destacar especialment l’inici del pecat amb l’actuació 

d’Eva, fet que ha sigut la base de les crítiques masclistes a la 

igualtat de la dona al llarg de la història. En general, els 

                                                             
740 En les obres de Rodoreda la dona és, per tant, moltes vegades víctima dels homes. Angela Bianchini, 

responsable de la versió italiana d’El carrer de les Camèlies, sintetitza en el pròleg el tarannà de les 
heroïnes rodoredianes de la manera següent: “Affano, ansia e ostinazione costituiscono il nucleo duro e 
centrale della narrativa della Rodoreda, localizzati profondamente nel cuore delle sue eroine, così 
accecate, tuttavia dal loro stesso ritmo di vita da non riuscire a vederlo, nonché comprenderlo. Queste 
donne confondono l’aprirsi e il chiudersi delle porte della vita con gli stessi battiti dell’amore.” 
(Bianchini 1991, 8). 

741 És interessant destacar que Rodoreda encapçala tres capítols d’UD amb tres cites d’El paradís perdut 
(Paradis lost, 1667) de l’escriptor John Milton, que l’autora canvia de nom (George Milton), un poeta 
anglés del segle XVII caracteritzat per la defensa del republicanisme i del puritanisme cristià, que 
representa en aquesta obra el desig renaixentista de restaurar el teatre dels grecs. Hi presenta un Adam 
protagonista nascut per a la contemplació i el coratge. Sembla un bon paral·lel literari del protagonista 
masculí de l’obra de Rodoreda. 
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protagonistes de les novel·les rodoredianes d’abans de la guerra 

presenten una certa atracció per la religió que els alleugereix del 

sofriment a què estan sotmesos. 

e) Les transformacions físiques i psíquiques. En referència al desig 

de canvi i de fugida,742 hem d’entendre les al·lusions de les 

heroïnes rodoredianes d’aquestes novel·les a les pròpies 

transformacions i metamorfosis.743 La primera protagonista de 

Mercè Rodoreda manifesta la seua voluntat en convertir-se en 

home (DH, 59). Aquest desig es localitza dins la identificació que 

es fa de la problemàtica personal amb la condició de dona. Elles 

creuen que convertint-se en homes podran lluitar contra les 

injustícies744. Amb tot, en les primeres narracions de l’escriptora, 

els personatges no trascendeixen els seus desitjos de tranformació 

en un altre ésser o objecte. Els personatges només es transformen 

en el camp de la imaginació. Així es pot entendre la transformació 

en lluna de la jove de DH (pàg. 43). Un dels casos més 

paradigmàtics observats és el del protagonista d’UD; Ramon 

Rampell davant els problemes que se li plantegen imagina la seua 

                                                             
742 N. Berbis i M. J. Simó (1995, 109): “El procés d’estranyament, en el cas de Rodoreda, pot arribar a la 

transformació física del personatge.”. 
743 La metamorfosi en les publicacions de Mercè Rodoreda s’entén, en paraules de Ángeles Encinar en 

l’article “Mercè Rodoreda: hacia una fantasía liberadora”, com a la “vía de acceso favorita hacia la 
evasión. Ante su impotencia para transformar o vivir adecuadamente en el mundo, los personajes no 
ven otra opción que la autotransformación” (Encinar 1986, 5). En la mateixa línia interpretativa hem 
de considerar l’escena d’UD en la qual el protagonista regressa als deu anys (UD, 95-96). És un bon 
exemple de transformació psicològica temporal que altera l’edat real del personatge per a reviure la 
infantesa, l’època daurada per als individus rodoredians. El retorn al passat del protagonista de la 
narració de l’any 1934 és producte de la barreja de la ficció, del pensament i de la realitat. L’home 
pertany a la realitat i exerceix la facultat de pensar, però la ficció, el moment passat, es fa real, 
s’actualitza. És d’aquesta manera com el personatge s’aliena del conflicte i del desequilibri del 
moment actual. 

744 Aquest fet ens recorda l’Orlando (1928) de la V. Woolf, paradigma literari de la transformació home/dona 
per tal d’entendre el món complex dels sexes. La influència dels models literaris d’alguns escriptors 
europeus en l’obra de Rodoreda i altres escriptors del moment és esmentat per Maria Campillo (1998, 140) 
com una conseqüència directa de la política de traduccions i per la funció exercida per la crítica en aquella 
època. 
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transformació en un infant (UD, 95-96), en un vegetal745 (UD, 

165) o bé en un vell (UD, 197). 

 

Com veiem, la conflictiva edat adulta provoca que els personatges 

consideren la infantesa com una època de felicitat. Segons hem pogut llegir 

als estudis biogràfics fets sobre l’autora, la infantesa fou determinant per al 

desenvolupament de la Rodoreda persona i escriptora, per la companyia de 

l’avi malalt i per la no consciència de les responsabilitats del món dels 

adults746. Però encara que l’evolució actual dels esdeveniments és contrària 

als protagonistes de les novel·les, no aturen gairebé els seus efectes. Es 

mostren, doncs, resignats envers una realitat que no els satisfà. Així les 

dues protagonistes de DH i HNF no poden fugir de la relació amorosa que 

ja no desitgen. La insistència de l’home respectiu fa trontollar la seua 

voluntat. És així com l’autora contraposa l’esperit dinàmic i amb iniciativa 

dels homes davant de la manca de decisió de les dones; Ramon Rampell 

serà l’excepció, en presentar trets propis d’aquest tipus de dona.747 Ells són 

decidits, arrogants i segurs de si mateixos; elles són febles i poc segures en 

                                                             
745 El fet ens recorda el passatge de l’inici de Quanta, quanta guerra... on Adrià Guinart vol també 

convertir-se en vegetal. És una reacció lògica infantil producte de la gelosia que sent per la nova 
germana nascuda: “I a la nit, em vaig plantar. Després de fer un sot molt fondo al peu de l’avellaner, 
m’hi vaig ficar i em vaig cobrir de terra fins als genolls. Havia dut la regadora plena d’aigua i em vaig 
regar. Volia que em sortissin arrels: ser tot branques i fulles.” (Quanta, quanta guerra..., 31). Adrià 
inicia així un camí de perfeccionament que Rodoreda representa al·legòricament amb l’avellaner com a 
model de transformació. Com bé diu Mariàngela Vilallonga en el suggerent article “Els arbres, 
Romanyà i Mercè Rodoreda”, “els déus de l’Olimp eren massa lluny perquè l’escoltessin i l’Adrià no 
ho va aconseguir, no va tenir la sort de Dafne, ni la de Ciparissus, la metamorfosi no es va produir i el 
noi va començar el seu viatge iniciàtic, a la recerca de la seva Ítaca, i va passar el viatge volent ser 
arbre.” (Vilallonga 1993, 88). 

746 En les tres biografies que s’han publicat de l’autora s’esmenta aquesta afirmació; aquestes són les 
pàgines: Mercè Ibarz, pàg. 23-29; M. Casals, pàg. 25-63; C. Arnau, pàg. 11-26. 

747 D’igual manera trobarem personatges semblants en la narrativa de l’autora. Així, l’adroguer Antoni de 
La plaça del Diamant és l’exemple més evident de la felicitat que significa per a les heroïnes 
rodoredianes envoltar-se d’éssers mancats de la seua masculinitat. Esguerrat per la guerra, l’adroguer 
demana el matrimoni de Natàlia-Colometa, que accepta finalment. La protagonista supera així els 
desequilibris interns plantejats a partir del primer matrimoni. Si Quimet representava la masculinitat 
ofensiva de la dona, Antoni significa l’equilibri que representa l’androginitat; el sexe lluny de 
l’equilibri emocional. Els últims textos de l’autora aprofundeixen en la caracterització andrògina dels 
seus personatges, ens referim bàsicament als protagonistes de Quanta, quanta guerra... i de La mort i 
la primavera. Vegeu C. Arnau “Androginime o perfecció” dins de Miralls màgics (1990, 149-156). 
L’estat ideal d’androginisme en la narrativa de Rodoreda és apuntat per Geraldine Nichols en l’article 
“Mitja poma, mitja taronja: gènesi i destí literari de la catalana contemporània” (1988, 132). 
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la seua actuació. El silenci i la fugida és l’única manifestació que duen a 

terme. La definició que la dona de Ramon Rampell fa dels dos membres 

del matrimoni s’ajusta perfectament a la imatge oferida en la resta de les 

novel·les (UD, 92-93). D’una manera semblant s’estableixen els rols entre 

els personatges de CM. Davant del misteri establert, elles (Rosa, Violeta, 

Lady Body, Semíramis) es mostren poc decidides i temoroses, fins i tot 

Lady Body, la vídua, presenta com a única reacció desmais esporàdics. Per 

contra, ells mostren una iniciativa més activa: Marià Frena duu inicialment 

la investigació, Xavier Corrua i Vessex Boy atenen els temors de les dones, 

Joan Encunya crida un detectiu professional, Xun-Li col·labora en el 

projecte de Marià i Rut, etc. 

 

Davant de l’avanç implacable del temps, no fan sinó intentar recrear 

moments del passat —de la infantesa, principalment— i intentar aprofitar 

al màxim el moment present. Igualment, en relació a la concepció de 

l’amor, es troben abocats a una situació d’adulteri o de conflicte amorós 

amb una tercera persona —una característica observada en tots els 

protagonistes de les quatre novel·les—, però finalment, a causa del propi 

destí o per la resistència personal, la nova relació amorosa es trenca, de tal 

manera que tot torna a la situació inicial. Tot açò troba el seu origen en la 

insatisfacció que senten gran part d’aquests protagonistes dins de la seua 

relació estable; pensem sobretot en el matrimoni de Teresa (DH) i de 

Ramon (UH). Observem també que, malgrat trobar-se en una edat fèrtil, 

cap de les dones protagonistes ha estat mare, només la primera d’aquestes 

enyora en un fragment la possibilitat de tenir fills. Com hem vist, el sentit 

religiós de la vida els dóna moltes vegades consol envers les situacions 

d’angoixa, un sentit que provoca igualment el respecte en tot moment per la 

parella oficial de l’amant, en el cas de HNF i d’UD. 
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Podem observar-hi una certa crítica a algunes convencions socials de la 

burgesia,748 especialment centrada en el matrimoni equilibrat com a base de 

la societat. Gran part de les narracions ens mostren famílies benestants, on 

el fals equilibri existent es trenca amb la vinguda d’un nou personatge,749 a 

partir del qual es crea l’engany i la possibilitat de trencar amb el matrimoni. 

Amb això podem veure un atac a la família, “cèl·lula burgesa per 

excel·lència” (Arnau 1987, 94), en la mateixa línia que passa en les 

novel·les de Carles Soldevila o de Francesc Trabal: es critica la burgesia 

urbana barcelonina per no saber adaptar-se a les noves situacions europees: 

bon gust, culta i civilitzada (Arnau 1987, 88). A l’igual que en algunes 

obres de Soldevila, pensem sobretot en Valentina750 (1933) o en Moment 

musical (1936), l’eix central de la novel·la és el debat dels protagonistes 

entre el bé i el mal, per guanyar finalment el primer en el cas de Rodoreda i 

el segon en el cas de Soldevila. Hi ha, per tant, un desig noucentista 

d’ensenyar, voluntat d’influir en la burgesia autòctona (Arnau 1987, 89). 

Podem entendre aquesta crítica com un mecanisme de l’autora per captar 

l’atenció d’un lector urbà, normalment femení, preocupat pels conflictes 

generats al si de la família. Així, les protagonistes de DH i HNF denuncien 
                                                             
748 Segons assenyala Andrés Amorós (1985, 205), aquest és l’objectiu final de la novel·la com a gènere: el 

reflex de la societat: “La novela es, desde luego, una creación individual, pero está destinada a una 
colectividad (público), y esto plantea importantes problemas históricos, políticos, políticos, sociales, 
económicos.” Com afirma Amorós aquest és un element característic de la narrativa del segle XX, 
enfront de l’immobilisme preconitzat pels textos anteriors. La narrativa psicologista que s’origina en 
els anys 20 crea una anàlisi intel·lectual complexa i crítica de les actituds socials convencionals per tal 
de fer-les evidents al públic i poder acabar amb aquelles que desequilibren l’ésser humà. Al nostre 
entendre, aquest és un dels objectius bàsics de l’estructura narrativa de Mercè Rodoreda. 

749 En diverses obres literàries dels anys 20 i 30 trobem personatges que veuen alterat el seu equilibri per 
l’aparició d’un nou personatges per qui se senten atrets. Aquest és el cas de Hans Castorp, el 
protagonista de La muntanya màgica (1924) de Thomas Mann. El coneixement de la conflictiva 
Carolina Stoehr desequilibra l’evolució encetada pel protagonista Hans Castorp (“Tot açò no era seriós 
i afavoria molt poc les aspiracions espirituals de Hans Castorp.”, pàg. 301). Encara és major 
l’empremta que deixa la senyora Clawdia Chauchat, anomenada a la novel·la Mme. Chauchat, en Hans 
Castorp, qui es desequilibra en contemplar-la (pàg. 292). En la narració, l’intel·lectual Settembrini 
avisa el jove de la perjudicial influència de Mme. Chauchat, ja que la dona sembla Lilith, la primera 
dona d’Adam per a la tradició hebràica (pàg. 329). D’una manera semblant li succeeix a Ramon 
Rampell, en UD, després de conéixer la futura estimada: “ Ell tingué la sensació, en baixar l’escala, 
d’ésser Adam en persona, llançat del paradís, amb Eva que s’hi quedava. El pecat original el perseguia 
i li queia al damunt fent-li lent el caminar.” (HNF, 36). 

750 Recordem que Rodoreda es refereix a la novel·la en l’entrevista que fa a l’autor en la revista Clarisme 
núm. 14, 20.01.34 (Muñoz 1992, 543). 
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el sentit masclista dels homes, que es manifesten al seu torn contraris a la 

lliure decisió de les dones.751 Només el protagonista d’UD es mostra 

respectuós envers les decisions de les dones. Per contra la seua muller actua 

com a agent repressor, de la mateixa manera que el jove passant de DH i el 

tutor de HNF, cap a la seua parella. Amb l’excepció d’UD, les dones es 

presenten, doncs, com a víctimes de l’acció dels homes; Carme Arnau veu 

que “la funció de l’home és la de culpable, i per tant, de «dolent», mentre 

que la de la dona ho és de víctima” (1979, 26). No obstant això, entre els 

protagonistes de les novel·les s’hi estableix una certa relació de 

complementarietat que possibilita l’inici de la nova relació amorosa: hi ha 

una atracció mútua, amb un alt component eròtic, que provoca el 

trencament de l’equilibri dels protagonistes.752 La tercera persona, 

vinculada sentimentalment amb el/la protagonista principal, es manté aliena 

a aquesta atracció, de tal manera que fins i tot la desconeixen; ens referim a 

la situació secundària de l’home de Teresa (DH), la dona del tutor de HNF i 

la dona de Ramon (UD).753 La relació amorosa d’aquestes narracions 

coincideix plenament amb les establertes entre els protagonistes de les 

novel·les vuitcentistes:754 hi ha un personatge principal, normalment una 

dona, que es troba immersa enmig d’un triangle amorós d’una manera que 

sembla involuntària, ja que la decisió que puga prendre respecte a la 

situació creada no importa. La protagonista es balanceja constantment  

entre els altres extrems del triangle, el marit oficial i l’amant. Aquest 

esquema s’hi repeteix en tots els textos estudiats, si bé en CM el triangle 

amorós no és el centre de l’argument desplegat. La figura següent 

                                                             
751 Recordem la crítica que Teresa, en DH (pàg. 48-49), fa als sermons rebuts a l’església quan tenia deu 

anys, on es preconitzava la submissió de la dona en la societat. 
752 La cita introductòria de HNF defineix la voluntat de Rodoreda per donar protagonisme al nou amor 

que senten els personatges: “Les grans passions són malalties sense esperança; allò que podria guarir-
les les fa, encara, més perilloses.” (Goethe, Les afinitats electives; HNF, 4) 

753 Vegeu la nota 523. 
754 Vegeu Manuel Jorba, “El romanticisme” (1986, 77-122). 
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representa la relació tripartita establerta entre els protagonistes de les 

novel·les: 

 

 

PROTAGONISTA: Teresa / ella / Ramon Rampell / Rut, Semíramis 

 

 

 

 

 

 

 

Malgrat tot, en aquestes novel·les venç finalment la concepció tradicional 

del matrimoni; Carme Arnau (1979, 33) confirma la imposició final de la 

vida burgesa i moralista després de nombroses vacil·lacions. En CM, per 

contra, les noves situacions amoroses creades són observades per l’altre 

membre de la parella; ens referim, per exemple, a l’oposició de Semíramis 

cap al flirteig entre Lady Body i el seu estimat Vessex Boy, o a l’oposició 

del banquer envers la relació existent entre Rut i Marià Frena, etc. En tots 

els casos l’home és normalment qui duu la iniciativa en l’acció amorosa, la 

qual cosa provoca la denúncia de les dones a la iniciativa sense mesura dels 

homes. Les relacions amoroses relatades en les quatre novel·les són en tot 

moment respectuoses i mesurades, que es concreten en imatges carregades 

LA PARELLA 
OFICIAL: 
el marit 
la muller del tutor 
la muller 
el banquer Joan 
Encunya 
el ballarí Vessex Boy 

 L’AMANT: 
el jove passant 
el tutor 
la jove de l’habitació 
13 
l’escriptor Marià 
Frena 
la vídua lady Body 
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de romanticisme (passetjos, abraços, mocadors a terra, converses creuades, 

etc.). No obstant això, sovint apareixen citacions o representacions de 

dones decidides que trenquen l’estereotip de la dona fràgil: Pavlova, 

Carlota Corday, Mme. Roland, Cecile Sorel, Joan Crawford (DH), la dona 

de Ramon Rampell (UD), Semíramis, Lady Body, Rut (CM). En les 

denominacions dels personatges hem observat també una certa tendència a 

comparar-los amb personatges literaris o històrics: en DH, Cyrano de 

Bergerac (la minyona de la fonda), Lucrècia Bòrgia (Teresa); en UD, 

Samsó (Ramon), Salomé (l’amant); en CM, Carles Baudelaire, Ulisses 

(Vessex Boy), Safo, Messalina, Lais, Calipso, Leda (Lady Body), etc. Un 

altre tret que hem distingit en la relació amorosa entre els protagonistes és 

la intensitat del primer amor. Encara que hi haja una relació posterior, 

sempre es busca el record anterior.755 L’adulteri, l’amor il·legal, per la 

intensitat que comporta, naix com a actualització del primer enamorament. 

L’enyor del primer amor i la seua materialització en l’adulteri és un dels 

grans secrets que conserven els protagonistes de Rodoreda.756 N’hem trobat 

exemples en les quatre novel·les: 

a) Teresa manté el secret dels amors amb el jove passant. Enyora els 

primers moments amb el marit. 

b) La protagonista de HNF ha deixat la ciutat per tal d’intentar 

trencar la relació amb el seu tutor. Podem pensar que ella ha 

marxat per mantenir el secret amorós en el seu entorn familiar. 

Enyora la felicitat de la infantesa, abans de quedar òrfena. 

                                                             
755 Aquest no és un tret exclusiu de la nostra escriptora; diversos autors al llarg de la història de la literatura 

universal se n’han fet ressò. Podem veure l’exemple d’una novel·la actual, La història particular d’un noi 
d’Edmund White (1982), on el jove protagonista ens fa una afirmació semblant: “Diuen que les primeres 
experiències o les que són de passada no són reals, però jo considero que l’únic amor és el primer. Més 
tard, notem que plana la seva ombra efímera al llarg de tota la vida, uns breus ecos del tema original en una 
obra que es converteix cada cop més un desenvolupament global, l’elaboració mecànica d’un cànon 
enrevessat amb massa parts.” (pàg. 47). 

756 L’adulteri és en definitiva un dels grans temes de les narracions catalanes psicologistes dels anys 
trenta. M. Campillo (1998, 144) ens recorda quines obres destaquen en el seu tractament: Laura a la 
ciutat dels sants (1931) de Miquel Llor, Teresa o la vida amorosa d’una dona (1932) de Carme 
Monturiol, La vida d’Olga (1934) de Xavier Benguerel. 
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c) Ramon Rampell manté en secret l’intent d’adulteri amb una jove. 

Retorna a casa amb el silenci més immediat. Recorda la felicitat 

dels primers moments del casament. 

d) El secret de la relació entre Marià Frena i Rut, mòbil del misteri 

creat a la història, només es descobreix a les acaballes de la 

novel·la, com també la relació entre Vessex Boy i Semíramis. Els 

protagonistes enyoren constantment la felicitat de la infantesa. 

 

Entre els personatges de les novel·les s’hi estableixen també diverses 

relacions antagòniques que completen la caracterització dels seus perfils. 

Pensem en el contrast apuntat entre Teresa i la xicota que el passant coneix 

a una granja de Barcelona o bé amb la minyona de la fonda (DH); en el 

paral·lel observat entre la protagonista de HNF i la jove boja, Cinta; en 

l’oposició de caràcters de la dona de Ramon Rampell i la jove estimada 

(UD). Normalment s’hi estableixen uns personatges secundaris que 

provoquen diverses reflexions en l’interior del personatge principal: 

l’enterramorts i l’apotecari de DH, Cèsar o els propietaris de l’hostal en 

HNF, l’advocat Paus o els amics del café de Rampell en UD. El 

coneixement que tenim dels personatges secundaris és generalment 

indirecte,757 en tenim notícia a partir de la principal veu narrativa —bé siga 

la protagonista (DH, HNF), bé siga el narrador heterodiegètic (UD, CM)—. 

D’aquesta manera els altres personatges són descrits en funció del 

subjectivisme focalitzador més enllà de la simple caracterització física o 

psicològica. Aquest recurs, que trobarem en textos posteriors de l’autora,758 

                                                             
757 Sembla interessant assenyalar que, malgrat no trobar una caracterització de l’aspecte extern dels 

personatges, hi ha una intencionalitat de descriure els trets més bàsics de la seua part física, tot 
assenyalant-hi els aspectes més exagerats: alt, prim, gros, pàl·lid, etc. A més a més, els protagonistes 
sempre observen els personatges secundaris, normalment d’altres habitants de la ciutat o del poble, 
d’una manera grotesca i desagradable. Pensem especialment en els éssers descrits en DH o en HNF. 

758 Sobretot en les novel·les escrites en primera persona, com La plaça del Diamant o El carrer de les 
Camèlies. Vegeu Pericay/Toutain (1996, 227) en relació a El carrer de les Camèlies. 
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contribueix sens dubte a situar el punt de vista narratiu al llarg de la 

novel·la. 

 

Així, podem observar que hi ha uns personatges principals que duen el 

major pes de la narració, que troben un contrapunt amb els secundaris, que 

actuen com a actants fonamentals del relat. Els personatges menors 

esdevenen bàsics en la configuració i expressió concreta de les 

individualitats representades pels protagonistes. Resulten plenament 

interessants els diversos personatges amb caire simbòlic que apareixen en 

HNF:759 la boja Cinta,760 la mosseta coixa, les Encantades, els veïns, etc., 

que no fan sinó potenciar l’expressivitat del decaïment de la protagonista. 

En base a la interacció amb els altres personatges i amb el medi que els 

envolta, els protagonistes presenten una sèrie de transformacions producte 

del procés evolutiu del seu perfil psicològic. Es tracta d’un canvi intern que 

provoca el trencament final dels personatges realitzat a la fi de les 

novel·les. Aquestes transformacions són a penes destriables en CM. 

D’aquesta manera, els protagonistes lluiten contra els elements 

                                                             
759 La novel·lística de Mercè Rodoreda, especialment en les últimes obres publicades, ofereix un bon 

grapat de personatges secundaris simbòlics, especialment en Quanta, quanta guerra... i La mort i la 
primavera. Són éssers que acompanyen els protagonistes i que deixen una empremta determinada en 
l’evolució d’aquests individus. Alguns personatges de HNF són un precedent interessant dels individus 
fantàstics de textos posteriors. La importància d’aquests individus és ben significativa, ja que 
condicionen, com hem dit, l’evolució del protagonista d’aquests tres textos. Especialment significativa 
és la interacció entre el jove protagonista de Quanta, quanta guerra... i els personatges secundaris de la 
història; Adrià Guinart complementa la seua iniciació en la vida amb les experiències i els missatges de 
les noves persones conegudes. Els personatges ficcionals que omplin l’espai narratiu de textos tan 
distints com HNF, Viatges i flors, Quanta, quanta guerra... i La mort i la primavera, es troben 
escassament definits i relegats a un segon plànol que els impedeix presentar accions individuals. El 
lector coneix només el passatge breu en el qual s’hi relaciona amb el/la protagonista, no són, per tant, 
individus dinàmics amb iniciativa pròpia. Presenten un caràcter asexuat i escassament defnit. Aquest 
recurs és emprat, segurament, per a reforçar la importància de l’heroi o de l’heroïna en un món difícil, 
on se sent incomprés i sense cap altra iniciativa que la seua pròpia. 

760 La noia del molí de HNF té un paral·lel interessant en la jove que presenta el “poble de la bruixeria” a 
l’anònim protagonista dels “Viatges a uns quants pobles”: “Li recomano que vagi al poble d’allà baix, 
el veu? L’arbreda el tapa però està darrera mateix de l’arbreda, no el veu mig esborrat darrera dels 
fullatges?”, em va dir una dona sense edat, tota de negre, amb faldilles amples, arrugades a la cintura, i 
amb la cara rodona emmarcada per un mocador molt ben lligat a sota del mentó. «Se’n quedarà 
enamorat.» I va fer una mitja rialleta.” (Viatges i Flors, 26). La Cinta, a partir de les afirmacions de la 
gent del poble de HNF, s’assembla a la “dona sense edat” del “Viatge al poble de la bruixeria”: “A la 
primeria, en saber que no hi era tot, vaig embasardir-me; però em digueren que no temés res, que era 
molt pacífica i que no tenia gaires rauxes.” (HNF, 25). 
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condicionats que els aboquen a la nova situació amorosa i que reforça 

finalment la seua independència personal. L’heroi s’ha alliberat 

simbòlicament de l’acció opressora del medi761 i ha aconseguit una nova 

estabilitat interna, un final també característic d’algunes narracions 

modernistes.762 Totes aquestes transformacions segueixen el model definit 

com a líriques involuntàries, en tant que no obeeixen a una acció directa 

dels personatges. L’escàs retrat físic i l’atenció oferida al perfil intern dels 

protagonistes d’aquestes novel·les ens fa concebre la figura de l’heroi 

literari: Teresa en DH, la jove de HNF i Ramon en UD presenten una 

diferenciació considerable de la resta d’actants de la història i concentren la 

tensió i l’atenció del lector. Amb tot, Montserrat Casals ens avisa en Mercè 

Rodoreda. Contra la vida, la literatura que Teresa “inaugura una galeria 

d’heroïnes que no ho seran mai” (Casals 1991a, 82). Així mateix, aquests 

personatges són sotmesos a un procés evolutiu d’aprenentatge a partir de la 

interacció amb les altres persones i el medi que els envolta. A les acaballes 

dels relats es mostraran transformats i decidits a iniciar una nova vida a 

partir de l’experiència adquirida.763 Aquesta evolució transfigurativa és 

l’autèntica protagonista de les novel·les, fins i tot en CM, que supera així 

els objectius finals del gènere en què s’inclou. D’aquesta manera els textos 

de Rodoreda es localitzen en la tradició psicologista764 dels narradors 

                                                             
761 No obstant això, si atenem a la classificació de les novel·les que Georges Lukács fa a Théorie du 

Roman (1963), observem que les quatre novel·les d’abans de la guerra pertanyen al subgrup de 
“novel·les de l’idealisme abstracte”, ja que en aquestes l’heroi és actiu però té una visió molt estreta 
del món on es mou; hi podríem també incloure Jardí vora el mar. 

762 Recordem els paral·lels apuntats anteriorment amb la resolució dels enfrontaments individu-societat 
representats per Ramonet/senyor Esteve en L’auca del senyor Esteve (1907) de S. Rusiñol, per mossén 
Llàtzer/feligresos en Els sots feréstecs (1901) R. Casellas o per Mila/natura en Solitud (1905) de V. Català; 
igualment interessants són els finals d’altres novel·les posteriors de la mateixa autora, com La plaça del 
Diamant, El carrer de les Camèlies o Quanta, quanta guerra... 

763 En relació al concepte d’heroi literari, confronteu B. Tomaševskij (1925; Sullà 1985, 40), A. Ortiz-
Osés (1988, 61), J. L. Henderson (1964, 110 i 129-130), O. Rank (1981a, 112; 1981b, 105-113) i J. 
Villegas (1973, 69-77). Vegeu també una aplicació pràctica sobre els protagonistes d’altres textos de 
Rodoreda (Quanta, quanta guerra... i La mort i la primavera) en C. Cortés (1995b, 19-33). 

764 Vegeu els articles de Joaquim Molas “Mercè Rodoreda i la novel·la psicològica” (1969) i de Neus Berbis i 
M. Josep Simó “Benguerel i Rodoreda: la concreció de la novel·la psicològica a Catalunya” (1995). 
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catalans i europeus dels anys 20 i 30,765 en atorgar una importància 

significativa a consideracions com les esmentades en HNF per la 

protagonista: “Veure’ns interiorment, i fer dels nostres sentits, i dels 

nostres sentiments, un espectacle que no pot interessar-nos perquè no ens 

ateny. Saber ésser espectador d’un mateix com si el nostre jo fos un 

monosíl·lab incomprensible, buit de significat...” (HNF, 177). En la 

Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda (pàg. 37), Carme Arnau 

destaca l’interés exemplificador de l’autora en reflectir l’evolució 

psicològica de les seues protagonistes, especialment en HNF,766 on 

s’intenta generalitzar el desencís de les dones davant de situacions 

personals extremes; així el lector model dels anys trenta podia identificar-

se més fàcilment amb una protagonista que presentava trets semblants als 

seus. L’escriptora vol narrar situacions humanes: descriu espais, conta fets 

ocorreguts que es completen amb l’expressió íntima i sincera dels 

protagonistes. Rodoreda tria personatges que mostren la seua preferència 

per les característiques interiors dels humans. Teresa, la jove protagonista 

de DH ens confirma aquesta preferència: “Té un aspecte molt agradable, 

però per a mi això no és cap qualitat; mai no qualifico les persones per llur 

aspecte exterior (pàg. 62)”. Amb DH Mercè Rodoreda inicia unes històries 

centrades en uns personatges dels quals només coneixem les seues 

reaccions internes envers la problemàtica quotidiana. No importen els seus 

trets físics, interessa la seua manera de ser, el seu perfil psicològic. 

Rodoreda connecta així amb el corrent més important dels anys 20 i 30 de 

la literatura europea: la novel·la psicologista. Maria Campillo (1998, 140) 

observa que aquesta és “la tendència dominant durant l’època. Amb 

                                                             
765 Neus Berbis i M. Josep Simó (1995, 105-106) confirmen que la novel·la psicologista significa una 

forta innovació en la literatura del segle XX, ja que construeix mons interiors complexos que 
s’amaguen darrere de fets quotidians. 

766 Carme Arnau hi distingeix així les protagonistes de DH i HNF, ja que la primera exposa un cas de 
conflicte individual, i la segona, un exemple que pot generalitzar-se a les dones de l’època (1979, 37). 
HNF reflecteix la condició tràgica de la dona. 
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variants substancials de models i de factura, les novel·les de Miquel Llor, 

de Carles Soldevila, de Josep M. de Sagarra o de Mercè Rodoreda, entre 

molts d’altres, reflecteixen el món interior d’uns personatges”. Mercè 

Rodoreda va abandonar el romanticisme imperant en bona part de la 

narrativa catalana del primer terç del segle per desenvolupar els postulats 

més importants de la narrativa psicologista desenvolupada en aquella època 

per diversos autors europeus. Marià Frena, el personatge escriptor de CM, 

rebutja els antics plantejaments de la novel·la catalana i defensa les noves 

tècniques psicologistes: 

Amb objectivisme. Jo, senyors, novel·lista famós, he tractat en tots els 

meus llibres problemes amorosos. Les lluites polítiques, els errors 

fratricides, l’origen de la neurosi, els viatges submarins, la 

procreació dels pingüins, el descobriment de la pielitis, són temes 

que fins ara no m’han interessat. He procurat, només, d’aprofundir la 

psicologia amorosa, femenina i masculina: no sé si he reeixit; el poc 

èxit dels meus llibres em fa creure que sí. Cultivo la literatura amb el 

mateix fervor que el bacteriòleg cultiva cultius de monstruosos 

microbis. He de dir que, particularment, crec en l’amor. En l’amor 

individual. No en l’amor col·lectiu, és clar. L’amor de la col·lectivitat 

és una mentida, una blasfèmia. Crec en l’amor de dos. No de tres. 

(CM, 57) 

 

Amb aquesta afirmació Rodoreda vol construir la imatge dels escriptors 

catalans de l’època que conviuen encara amb el desenvolupament literari 

del romanticisme. Aquest moviment és viu en el contingut de les 

narracions, en els temes, encara que es critiquen els seus postulats. La 

reflexió de Marià Frena ens evidencia la innovació que significa entendre la 

literatura com una professió, semblant a la dels científics, ja que creen un 

producte a partir de l’anàlisi de les reaccions humanes, representades pels 
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personatges. Sembla interessant destacar que l’al·legat fet en aquesta 

novel·la a favor del psicologisme i en contra del romanticisme no presenta 

un ressò en el to general de la narració; CM no és, en absolut, una novel·la 

psicologista. Amb aquestes idees volem evidenciar que la narrativa de 

Rodoreda es troba en una fase de canvi, ja que hi trobem un estil literari 

plenament heterogeni pel que fa a la presència de diversos elements relatius 

a corrents culturals ben diferents. 

 

Pel que fa al a model lingüístic dels personatges, cal destacar la presència 

d’una llengua natural i directa que intenta reflectir el registre col·loquial on 

es mouen els diàlegs reproduïts. Rodoreda intenta oferir un model de 

llengua àgil, apta per a la literatura, com també ho intenten els escriptors 

d’aquesta època, encara que, al nostre entendre, la falta de professionalitat 

de l’autora provoca de vegades la coexistència d’expressions retòriques 

juntament amb fórmules típicament conversacionals. No obstant això, 

l’autora busca un model de llengua propi d’uns personatges urbans que 

viuen a Barcelona i que mostren un registre familiar amb diversos elements 

significatius pròxims al discurs oral. 
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3.3 El cronotopo 

 

3.3.1 L’espai de la història 

 

DH i HNF situen la seua història en un macroespai rural, la primera en un 

lloc pròxim a Barcelona, la segona, en les comarques de Lleida pròximes al 

riu Segre. D’una manera semblant succeeix amb CM, que situa la seua 

acció en les proximitats de la capital, prop del riu Llobregat. UD és l’única 

que presenta una localització plenament urbana. En tots els casos, 

Barcelona és citada com un referent obligatori on es localitzen alguns 

passatges de la vida dels personatges. Barcelona es mostra com una ciutat 

moderna, dinàmica, atractiva per als seus habitants i plenament contrastada 

amb la tranquil·litat del món rural. El nom dels pobles, el macroespai 

genèric, és normalment anònim; hi tenim dades aïllades que ens facilita la 

seua localització aproximada, però l’escriptora ens omet més dades 

concretes. Tan sols Barcelona és esmentada com a tal, en un intent de voler 

contraposar contínuament el camp amb la capital, un lloc on es refugien 

alguns personatges, com és el cas de l’amant de Teresa en DH, i d’on 

surten altres per tal de fugir del punt de conflicte, com és el cas de la 

protagonista de HNF, qui troba simbolitzat el seu debat intern amb 

l’oposició ciutat/camp. Barcelona es veu com un centre d’acció que 

contínuament es renova, una imatge ben present en altres escriptors de 

l’època, segons hem esmentat anteriorment, com Carles Soldevila i 

Francesc Trabal. 

 

En general, l’espai esdevé un marc d’actuació real que possibilita el 

desenvolupament dels protagonistes en una situació versemblant per al 

lector de l’època. Dins d’aquest se situen diversos microespais on es 

concreten aquestes actuacions. En primer lloc, cal destacar els habitatges 
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on hi viuen: la casa familiar de Teresa en DH, l’hostal on s’allotja la jove 

de HNF, la casa familiar de Rampell en UD i la casa de camp de Marià 

Frena en CM. En segon lloc, també hi són presents microespais externs 

com les terres del marit de Teresa en DH, el poble de HNF, els carrers de 

Barcelona i l’hotel de la cita d’UD i el jardí de CM. Amb tot, és UD la 

novel·la més peculiar, ja que centra la major part dels seus esdeveniments 

en la gran ciutat i concretament en un microespai exterior que possibilitarà 

la recreació i la descripció d’un espai conegut. 

 

D’aquesta manera l’espai narratiu de les primeres novel·les rodoredianes 

desenvolupa una funció referencial significativa que condiciona l’evolució 

posterior dels personatges. Dins d’aquesta funcionalitat podem destacar la 

relació d’alguns elements espacials amb la trajectòria biogràfica de 

l’escriptora.767 Recordem els passetjos768 de Ramon Rampell en UD o 

                                                             
767 L’ús que es fa de Barcelona com a espai narratiu en aquestes novel·les és merament referencial. Hem 

de tenir en compte les previsions d’una teòrica de la literatura, Marthe Robert, en el llibre Novel·la dels 
orígens i orígens de la novel·la (1972), al voltant de la identitat real de les ciutats dels escriptors: “Mai 
és mesurable el grau de realitat d’una novel·la; no representa més que l’element d’il·lusió del qual el 
novel·lista vol servir-se.” (Robert 1972, 20). Robert matisa així l’existència literària de la Praga de 
Kafka, el Londres de Dickens o el Sant Petesburg de Dostoiewski, que només tenen la realitat empírica 
de les obres en les quals voren creades. La Barcelona de Rodoreda pot també tenir aquestes 
prevencions, ja que és un element únic enquadrable només dins les seues novel·les. En aquest sentit, el 
referent real té un protagonisme particular en les narracions d’una escriptora. No obstant això, La 
plaça del Diamant és eminentment la novel·la de la Barcelona dels anys 30 i 40, l’època dels inicis 
literaris de l’escriptora. Vegeu M. Casals “La ciutat, una casa, un trencaclosques” (El Temps, 11-9-95). 
Joaquim Molas, en una conferència de l’any 1995 en la Universitat de Girona, anuncià que la 
Barcelona de l’escriptora no era la ciutat de les màquines i de la multitud, sinó la ciutat de les flors i 
dels parcs, dels elements més personals. L’espai narratiu rodoredià es crea a partir de les impressions 
que l’escriptora té de la seua ciutat natal. És en aquest marc real on es desenvolupen els personatges, 
fent ús així dels determinants urbans més pròxims i vivencials de l’autora. 

768 L’efecte relaxant de passejar pels carrers és una imatge emprada en diverses obres de l’autora. Així ho 
demostra Aloma, en AM (pàg. 126), o Natàlia, en La plaça del Diamant (pàg. 163), que caminen 
contínuament pels carrers de Barcelona. D’una manera semblant ho feu Rodoreda per les vies de París 
i de Ginebra, com podem llegir a les biografies fetes sobre l’autora. No obstant això, aquest és un 
element que podem trobar en moltes d’altres novel·les del nostre segle. Vegem un exemple significatiu en 
els personatges de Lawrence Durrell, concretament en la novel·la Justine (1960), narració en la qual el 
protagonista —com també en altres personatges— relaxa els seus pensaments —producte en gran mesura 
pels conflictes amorosos—, en el passeig o vagareig pels carrers d’Alexandria, on la història es 
desenvolupa: “m’alliberarà dels carrers de la ciutat que han començat a asetjar-me de tal manera en els 
últims dies fins i tot somnie que les recórrec en totes les direccions interminablement” (Justine, 227). El 
protagonista de Justine fuig ara de la ciutat i d’allò que significa per a ell (la fugida de l’amant Justine), vol 
acabar els passejos distrets pels carrers d’Alexandria i, per això, accepta una plaça de professor en l’Alt 
Egipte, ben lluny de la vida de la ciutat i els seus carrers. Els protagonistes de Henry Miller, un novel·lista 
que recrea les seues obres en espais eminentment urbans, també passegen pels carrers com una mena de 
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l’atracció de Teresa pels jardins i per les flors en DH, una imatge present en 

la biografia de Rodoreda.769 Els espais descrits de Barcelona obeeixen 

també al coneixement personal que l’autora té de la ciutat i que resulten 

ben significatius per a l’època en què hi visqué: l’Ateneu, el Liceu, les 

Rambles, el barri de Gràcia, el parc de la Ciutadella, la plaça de Catalunya, 

etc. És HNF la novel·la on l’espai es troba més minuciosament descrit, a 

causa segurament de la importància que aquest té en l’evolució final de la 

protagonista; l’espai és sotmés a una descripció procedent de l’observació 

de la dona que se sorprén dels contrastos amb la ciutat d’on prové, un 

indret al qual ell ha fugit per tal de retrobar l’equilibri emocional.770 En 

general, els espais utilitzats responen també a l’objectiu esmentat: la 

versemblança. Aquesta sensació ve reforçada per distints recursos, entre els 

quals cal destacar la intercalació d’imatges de la vida quotidiana del 

moment en l’espai literari. Així, per exemple, abans hem vist com hi ha en 

UD moments de transposició del món real dins el món literari: reflexions 

sobre la situació política concreta (UD, 12 i 13), notícia de les revoltes 

anarquistes (UD, 31), lectura de diaris del moment (UD, 59), citació 

d’artistes (UD, 178), etc. La referencialitat de l’espai literari es concreta 

també en les citacions a ciutats i a països reals, un ús constatat en DH d’on 

cal subratllar la descripció que fa de la Pampa argentina (DH, 17-18) i de 

París (DH, 15-16), entre d’altres ciutats. 

 

                                                                                                                                                                                   
teràpia física. Aquest és una confessió del protagonista de Tròpic de Càncer (1939): “El goig més gran i 
era un goig molt rar, era caminar tot sol pels carrers: passejar pels carrers de nit, quan no hi havia ningú, i 
reflexionar embolcallat pel silenci.” (Tròpic de Càncer, 78-79). 

769 Vegeu la nota 255. Carme Arnau (1992b, 27), en esmentar la importància del jardí en les preferències de 
l’autora, opina que “sovint fins l’ha convertit en l’escenari en què es mouen els seus personatges de ficció.”. 

770 Encara que la fugida del món urbà familiar és un punt de desequilibri per als personatges rodoredians, 
hi ha quelcom que els empenta a donar el pas, un desig amagat que els fa anar endavant. Un altre 
paral·lel posterior el trobem en Maria, la coprotagonista de la novel·la inèdita Isabel i Maria (1991): 
“No podia pas quedar-me allí sempre, clavada a la paret per la por. Calia caminar, fer un esforç.” 
(Isabel i Maria, 203). 



 519

La funcionalitat narrativa de l’espai narratiu d’aquestes novel·les 

presenta una forma de recorregut boomerang,771 de tal manera que els 

canvis de microespais successius representen la tornada final al punt 

d’origen: 

a > b > c > n     (n > a) 

 

A l’igual que en esquemes anteriors, cada lletra representa un microespai 

diferent. Es tracta, per tant, d’un espai de funcionament dinàmic que permet el 

moviment dels personatges al llarg dels diversos marcs definits:772 les cases 

familiars, els carrers del poble o de la ciutat i les cases d’altres (hostals, hotels, 

etc.). Davant la contraposició que representen els nous microespais apareguts 

en les narracions, aquestes persones opten finalment pel retorn al lloc d’inici; 

la novel·la CM resulta ben significativa, una vegada resolt el misteri, tothom 

marxa a la seua casa. 

 

La interacció espai-personatges ens duu a establir la funcionalitat 

simbòlica de l’espai en aquestes narracions. En general l’espai condiciona 

bona part de les actuacions d’uns personatges que troben en els indrets 

tancats, corresponents a l’àmbit familiar, un símbol del tancament, de la 

reclusió i de la soledat. Trobem així manifestacions d’angoixa i de 

patiment, contraposats als moments d’alliberament que representen els 

microespais exteriors, els carrers, els establiments públics, els jardins i la 

natura. Es materialitza simbòlicament d’aquesta manera l’oposició 

camp/ciutat esmentada anteriorment: el camp i els llocs tancats són 

contraris al ple desenvolupament dels personatges i la ciutat i els llocs 

oberts faciliten la seua lliure elecció. El camp desplega també una falsa 

imatge de pau i de tranquil·litat, recordem els inicis de HNF, però finalment 

                                                             
771 Confronteu Soler/Trilla 1989, 51-53. 
772 Confronteu M. Bal 1990, 104. 
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simbolitzarà el trencament de la pau interior dels protagonistes. El 

protagonista d’UD, que no abandona en cap moment l’ambient urbà, troba 

en la casa familiar el símbol de la font de repressió que en DH i en HNF 

representa el camp. La simbologia representada per l’espai de CM es 

redueix a una mera representació de la situació d’intriga i de misteri que es 

viu a la novel·la; el temps inestable de l’exterior es tranquilitza a mesura 

que es resol l’enigma plantejat de tal manera que esdevé un espai actant, en 

tant que procedeix a una autotransformació paral·lela als canvis de la 

història; d’una manera semblant succeeix en HNF, on la natura canvia 

alhora que els personatges, com és l’exemple evident del canvi de l’aigua 

del riu que es mostra clara i neta a l’inici de la història, per acabar 

finalment tèrbol i embrutit.773 És per això que hi podem destriar diversos 

elements del marc referencial que presenten una càrrega simbòlica 

significativa:774 la lluna775 i les estrelles i altres manifestacions físiques, 

com la pluja, són presents en moments de record i d’enyorament del passat 

en DH, HNF i UD; la nit presenta una forta simbologia, relacionada també 

amb el record en HNF i en CM; l’aigua, especialment els rius,776 són un 

mirall de l’evolució dels personatges (HNF); els insectes i els artròpodes 

representen la sensació de reclusió i de soledat en HNF; els ocells són 

                                                             
773 Vegeu Soler/Trilla 1989, 54-55. 
774 Vegeu C. Arnau (1980, 12): “I de fet el símbol és consubstancial a l’obra de Mercè Rodoreda. Es 

tracta d’un simbolisme que s’apunta primer tímidament i que procedeix del món quotidià, especialment 
del jardí, per agafar més endavant una embranzida i força colpidores”. Confronteu C. Cortés 1995a, 
95-104. 

775 Aquest astre, considerat tradicionalment com a enllaç entre l’element terra i l’aigua (veg. Hinostroza 
1973 i Pollack 1980), apareix sovint en aquestes novel·les. S’hi associa normalment al record i a la 
memòria i està especialment lligada al món de la infantesa, del temps passat. És, per tant, un testimoni 
de l’evolució constant dels personatges, de la reflexió de l’aprenentatge assolit feta des de la maduresa. 
Aquest símbol apareix sovint en narracions posteriors de l’autora (La mort i la primavera, 55; Viatges i 
flors, 39, 105; etc.). 

776 Així, els pobles envoltats per l’aigua, especialment amb un riu, presenten un alé misteriós força 
interessant: són llocs on la terra és molla, la boira cobreix els boscos i plou sovint. Així se’ns presenta 
la localitat de La Mort i la Primavera que té moltes semblances físiques amb el poble de HNF. El riu 
de La Mort i la Primavera té un paper fonamental en la llegenda de la creació del poble. El riu de 
Quanta, quanta guerra... afavoreix l’evolució personal del protagonista; l’aigua del riu provoca en 
Adrià Guinart els records del passat: l’aigua en moviment el remet als seus orígens i li confirma que ha 
de seguir endavant. L’aigua del riu de Quanta, quanta guerra... és, per tant, una font d’experiències i 
de tranquil·litat. 
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sovint sinònim de mort i de destrucció, com el duc, responsable de la mort 

de la dona de Cèsar, i el colom amb els ulls negres de HNF o els coloms 

que semblen menysprear Ramon Rampell en UD; la muntanya esdevé en 

HNF un símbol de protecció interna però d’agressió externa;777 les flors  

representen els records positius del passat en DH i en UD.778 El cel i els 

fenòmens que s’hi localitzen són les imatges més utilitzades com a símbol 

d’obertura i representen la llibertat a la qual ansien els personatges. La 

interessant simbologia dels números que hem destacat abans en UD no 

apareix en cap altra novel·la. Com veiem, la projecció de diversos 

sentiments a l’espai narratiu provoca l’aparició de símbols que remeten, 

primerament, a elements de la realitat,779 i després a la sensació interna de 

l’individu que hi participa. Podem veure, per exemple, la simbologia que 

desprén el número tretze en la novel·la UD en els fragments anteriorment 

citats. No és estrany trobar en un hotel una habitació amb aquesta xifra, 

però des que Ramon Rampell la lloga per tal de trobar-se amb l’amant, se 

suggereix al lector un missatge de pessimisme i de conflicte que fa 

referència al sentit simbòlic del número, una simbologia compartida per 

totes les cultures occidentals. Així, els símbols que hem destriat tenen en 

comú l’origen: pertanyen a l’esfera de la realitat, però la plasmació dels 

sentiments del personatge, provoquen l’aparició del segon plànol 

d’intel·ligibilitat. Hem construït l’esquema següent per tal d’afavorir la 

comprensió de la nostra proposta: 

 

 

                                                             
777 Recordem els paral·lels esmentats anteriorment amb la novel·la de Víctor Català Solitud. 
778 Les flors són un referent simbòlic important de les novel·les de l’autora. Carme Arnau (1982, 240) 

destaca la intencionalitat del seu ús en tots els textos de Rodoreda: “las flores y posteriormente por 
asociación todo el mundo vegetal serán un símbolo recurrente de la felicidad”. Segons Arnau, el 
simbolisme de les flors dels primers textos rodoredians s’estén posteriorment al món vegetal. 

779 Confronteu García Berrio (1989, 346-347): “Al ser la mímesis creación de modelos de mundos y de 
referentes próximos al mundo real efectivo, la ficción mimética es de tendencia realista, orientada a la 
realidad. [...] El realismo exige un grado de verosimilitud muy elevado que a su vez, implica una gran 
proximidad de la construcción ficcional de índole realista a la realidad efectiva.” 
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                                               SENTIMENTS 

                                                 DEL PERSONATGE 
 
 
 
 Significat real Significat real 
 
 
 

OBJECTE REAL  
 Significat 
 referencial 
 
 SÍMBOL 
 

 

 

La crítica ha destacat l’utilització d’imatges i de símbols com a 

conseqüència d’una recerca constant de la perfecció formal i lingüística de 

l’autora. Així ho ha subratllat, entre altres, Pere Gimferrer en el seu Dietari 

1979-80 (1981, 35-36). En un estudi anterior nostre “El simbolisme en la 

narrativa de Mercè Rodoreda” (1995a, 100) observàvem també la 

construcció d’alguns dels símbols característics de l’estilística rodorediana 

en els textos que ara estudiem, la qual cosa ens duia a reforçar el lligam 

entre l’aparició d’aquells símbols i les dues idees assenyalades per la 

crítica: l’ús simbòlic de referents espacials en els novel·les de Mercè 

Rodoreda dels anys trenta obeeix, en primer lloc, a la preocupació formal 

de l’autora, i en segon lloc, a la plasmació dels sentiments humans en els 

objectes de la natura. La primera raó és bàsica en la construcció teòrica dels 

símbols literaris. Considerem la segona com la més innovadora en la 

creació literària de Rodoreda. L’autora elabora els símbols més primitius de 

la seua trajectòria novel·lística a partir d’elements quotidians als quals els 

afegeix els sentiments vessats pels seus protagonistes. Tanmateix hi ha 

algunes imatges que s’originen a partir d’elements ficcionals, llunyans 

moltes vegades de la realitat. Aquest és el cas principalment observat en 
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HNF. Moltes imatges recreades en la novel·la s’arrelen, sens dubte, en el 

patró cultural català viscut per l’escriptora. Mercè Rodoreda coneixia ben 

bé la rondallística catalana. Pensem, per exemple, en “les Encantades”:780 

dones màgiques presents a la muntanya de la narració que només són vistes 

per la Cinta, la molinera boja, i per la protagonista, a les acaballes de la 

història.781 

 

Com veiem l’espai presenta en aquestes novel·les una relativa importància 

en la construcció de la història primària, un paper que és especialment 

significatiu en HNF, una novel·la on l’espai esdevé realment un factor 

actant i que presenta bona part de la simbologia esmentada, potser a causa 

de la localització rural de la història. Hem d’observar que Rodoreda 

abandona progressivament el marc rural de les dues primeres novel·les per 

situar les dues següents en marcs urbans, o pròxims a la ciutat en el cas de 

CM. Com hem apuntat anteriorment, Rodoreda segueix el model de la 

prosa postnoucentista que reflecteix en els seus escrits el rebuig que el 

noucentisme tingué envers la literatura localitzada en el camp, del qual la 

narrativa modernista de Víctor Català fou el major exponent. Com veiem, a 

excepció de HNF, la ciutat o el rerefons urbà és l’indret de desplegament 

de les accions de les novel·les de Rodoreda dels anys trenta. Aquest canvi 

respecte a les altres obres és justificat per la crítica com una conseqüència 

de l’interés de l’escriptora per construir una obra a semblança dels drames 

rurals de Víctor Català,782 malgrat el caràcter psicologista de l’obra; Arnau 

                                                             
780 Recordem la relació apuntada en l’estudi de la novel·la sobre aquesta figura ficcional i la present en la 

novel·la de V. Català Solitud. 
781 En moltes de les rondalles catalanes hi ha personatges semblants, segons veiem en l’estudi de Joan 

Prat, La mitologia i la seva interpretació: 
El món físic, per altra banda, està habitat no pas només pels humans, sinó també per diversos 
éssers, benignes els uns i no tant els altres, que ens fan companyia. Entre aquests cal esmentar-hi: 
les goges, aloges o encantades, que viuen als llacs, rierols, baumes i cingles (Prat 1984, 146). 

782 Els paral·lels de Rodoreda amb l’escriptora Caterina Albert són diversos al llarg de la seua producció. 
Així Joan Sales, l’editor de gran part de les obres de l’autora, observa el paral·lel de la novel·la 
d’Albert amb La plaça del Diamant: “Vostè hi ha arribat amb aquesta obra com una altra novel·lista 
catalana hi arribà amb Solitud.” (Sales 1982, 227). 
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justifica la decisió de Rodoreda com una mostra de “la voluntat de la 

Rodoreda de relacionar aquest llibre amb un gènere concret i de retre-hi 

homenatge a la seva màxima conreadora que, a més, és una dona [Víctor 

Català]. Però la novel·la rural no és tampoc l’estructura adequada a una 

temàtica que és essencialment d’ordre psicològic. (Arnau 1979, 40). Així, 

en les dues primeres novel·les encara podem observar la incorporació de 

l’antic antagonisme procedent del modernisme camp/ciutat, localitzada en 

l’anomenada novel·la rural,783 que es troba superat en les dues últimes 

obres analitzades.784 Segons Carme Arnau785, és un aspecte que confirma el 

voluntarisme narratiu dels postnoucentistes, per tal de crear una novel·la 

relacionada amb la ciutat, a semblança de la novel·la europea de l’època. 

L’afirmació de Carme Arnau procedeix de la proposta de Rafael Tasis786 de 

considerar la novel·lística de l’època com a ciutadana, centrada 

principalment en Barcelona, que ofereix als autors uns espais perfectes per 

al desenvolupament dels seus textos. Per tot això, UD és una novel·la 

plenament moderna, en relació al tractament efectuat sobre l’espai, i respon 

“a la defensa de l’escenari urbà com a marc social per al tractament modern 

de l’anàlisi psicològica” (Campillo 1998, 142) que defensen els escriptors 

catalans dels anys trenta. I és que aquests escriptors, com ens confirma M. 

Campillo (1998, 142-143), volen replicar la imatge literària de Barcelona 

que s’està venent per Europa, una imatge sustentada pel conjunt habitual de 

tòpics sobre l’Espanya del moment amb la confusió dels elements 

anarquistes i dels baixos fons. Rodoreda, amb UD, vol mostrar una ciutat 
                                                             
783 Confronteu M. Campillo 1998, 141. 
784 En aquest sentit, el trencament estilístic efectuat per Rodoreda en aquestes dues obres pot relacionar-se amb 

la influència creixent que té en la seua formació els postulats del Grup de Sabadell. Com ens recorda M. 
Campillo (1998, 144), aquests escriptors reaccionaren contra les derivacions del psicologisme, que era en 
certa mesura hereu de les formes del ruralisme vuitcentista, i oferiren, entre altres, la nova concepció de la 
narrativa urbana amb un tractament de la realitat més sarcàstic i humorístic. 

785 Llegim aquesta idea en l’article “Crisi i represa de la novel·la” de l’any 1987 (pàg. 23-24). 
786 Una visió de conjunt de la novel·la catalana publicat l’any 1935 ens ofereix els trets identificadors de 

la novel·la produïda després de la pausa que significà el noucentisme. És interessant la descripció de la 
narrativa de l’època que fa a partir de la concepció ciutadana de les obres publicades (pàg. 107-120). 
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moderna i elegant, on la gent hi viu com a qualsevol indret del continent. 

Una idea que desplegarà amb total normalitat en les novel·les posteriors, 

AM, La plaça del Diamant o El carrer de les Camèlies. 

 

 

 

3.3.2 El temps de la història 

 

L’època en la qual se situen les històries de les novel·les analitzades és el 

present, és a dir, el moment pròxim a l’escriptura. Rodoreda tria el present 

com a forma d’oferir la immediatesa de la història al lector, com un recurs 

per tal d’afavorir la seua versemblança, en disminuir al màxim la distància 

entre el temps narratiu i el temps discursiu. A més a més, com hem vist 

anteriorment, l’escriptora insereix detalls de l’època en què foren escrites 

que, juntament amb la recreació d’un espai pròxim a la realitat dels lectors 

—Barcelona o les comarques catalanes—, facilita la identificació del marc 

referencial del relat. El temps passat només és utilitzat per tal d’ampliar la 

informació existent sobre el present dels personatges, és la forma 

característica de les retrospeccions o analepsis, que actualitzen els records 

passats; és UD la novel·la que fa un ús més nombrós de les formes del 

passat, un fet justificat per la gran condensació que pateix el temps de la 

història (un dia), la qual cosa provoca la recreació de moments del passat 

per tal d’oferir les dades suficients que puguen fer comprensible els 

esdeveniments del present. El temps futur gairebé no és utilitzat, tan sols és 

emprat en l’expressió dels desitjos i de la voluntat dels personatges; també 

té una funcionalitat indicial, especialment en relats com UD i CM, en el 

sentit que fan avançar l’orientació futura dels esdeveniments. 

                                                                                                                                                                                   
Tasis interpreta l’ús de l’espai ciutadà com un fruit de la voluntat dels escriptors d’acostar les novel·les 
al públic lector i d’aproximar-les a la realitat literària europea del moment. 
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Pel que fa a la durada de les novel·les, les dues primeres, DH i HNF, 

responen a un mateix tipus de narració de desenvolupament787 on la 

història ocupa el temps narratiu que els esdeveniments exigeixen. Aquestes 

dues novel·les presenten períodes concrets de la vida dels protagonistes que 

es desenvolupen sense cap tipus d’el·lipsi, de tal manera que el significat 

global es construeix lentament a partir de la cadena d’esdeveniments. 

Rodoreda crea dues històries suficientment detallades per tal d’oferir 

l’evolució psicològica de les dues dones protagonistes, sense realitzar un 

estudi detallat de les situacions descrites, això és, hi ha una certa selecció 

de la informació que omet passatges de la història no significatius per a la 

comprensió dels esdeveniments. L’autora només inclou aquells elements 

que li interessen per la creació del món particular dels personatges.788 No hi 

ha, per tant, un relat mimètic que intente oferir totes les accions que 

provoquen les persones de les narracions en el temps que dura la història. 

 

Per la seua banda, UD i CM presenten un esquema de novel·les de temps 

reduït. Les històries ocorren en un període de temps curt, un dia o una nit, 

sense que hi haja una consideració excessiva dels esdeveniments, com 

succeeix, per exemple, en les novel·les en crisi.789 Malgrat la reducció de la 

durada d’aquestes narracions, en comparació a les dues anteriors, no es 

perd la sensació de versemblança que l’escriptora percaça en les seues 

obres d’aquesta època. La història continua ocupant el temps narratiu que 

els esdeveniments exigeixen, encara que la creació d’un món concret que 

caracteritza un personatge, com és sobretot el cas de HNF, no és possible. 

Els protagonistes d’UD i de CM es mouen d’una manera més lliure i menys 

                                                             
787 Vegeu Soler/Trilla (1989, 58-59), a partir de la proposta de M. Bal (1987, 45-48). 
788 Els salts temporals provocats per la selecció de la informació que realitza l’escriptora són completats 

per la inserció de punts concrets de dades o d’ampliació de continguts. Aquesta és la funció que 
exerceixen les retrospeccions o les analepsis, principalment. 

789 M. Bal 1987, 47. 
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observats per les descripcions de l’autora. UD i CM no són novel·les on 

l’objectiu primordial siga l’aplicació de les tècniques psicologistes; el 

temps, com també l’espai, deixen de tenir la importància descriptiva que 

tenien en el seu moment, són solament el marc referencial on es mouen els 

personatges: la Barcelona dels anys trenta. 

 

Així una de les principals funcions del temps en les narracions estudiades 

és la referencial. Així, malgrat les imprecisions descriptives, l’autora 

insereix indicis temporals que possibiliten la situació de la història en un 

moment cronològic concret.790 Els textos es fan ressò de la inestabilitat 

social dels anys trenta: àcrates, marxistes, feixistes, etc. (CM). Hi trobem 

citacions sobre l’ús de la ràdio, el tango com a ball de moda, la importància 

econòmica de les borses, les guerres de Xina i la revolució cubana, el club 

de tennis “Lawn Tennis Club”, cotxes de les marques Rolls i Thalbot (UD); 

marques de cigarrets (CM). És significatiu també l’ús de paraules d’altres 

idiomes que, a poc a poc, s’usen en el català de l’època (UD i CM, 

principalment). En aquesta línia interpretativa hem de considerar les 

al·lusions a personalitats de la cultura i de la vida social catalana del 

moment o dels anys anteriors: Prudenci Bertrana, Cèsar A. Jordana, I. 

Prieto, M. Azaña (UD); M. Teresa Vernet (CM). S’hi fa esment també de 

publicacions o periòdics del moment, com la col·lecció Els Nostres 

Clàssics (UD); premis literaris com el premi Crexells (CM). Tots aquests 

elements responen a l’intent de l’autora per aproximar la realitat descrita en 

la novel·la a la immediatesa del lector coetani. És sens dubte UD la novel·la 

que presenta un interés major per actualitzar els seus referents temporals; 

com hem dit anteriorment, podem entendre aquest tret de l’estilística de les 

                                                             
790 Sembla que no és objectiu de l’escriptora crear narracions amb una concreció màxima del temps 

històric en què se situen. Una voluntat que s’estén a la producció posterior, segons ella mateixa 
reconeix en el pròleg de Mirall trencat: “Si hagués volgut parlar deliberadament del meu temps 
històric hauria escrit una crònica. N’hi ha de molt bones. Però no he nascut per limitar-me a parlar de 
fets concrets.” (Mirall trencat, 16). 
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primeres obres de la Rodoreda com una de les influències més clares dels 

nous narradors dels anys trenta, com F. Trabal i C. Soldevila.791 

 

És igualment remarcable la funcionalitat simbòlica de diversos elements 

temporals d’aquestes novel·les. El temps esdevé un símbol de l’avanç 

imparable del destí. Així el temps passat és valorat positivament, en tant que 

representa la felicitat dels moments anteriors —de la infantesa 

principalment—. La vinguda del present, el temps actual, presenta una 

simbologia més negativa: el present representa la destrucció del passat, del 

moment de felicitat, i la vinguda del futur, de la vellesa. El pas del temps 

condiciona l’evolució lliure dels individus,792 per la qual cosa els personatges 

hi manifesten la seua preocupació, però amb tot no fan sinó manifestar la seua 

resignació envers l’avanç del destí.793 L’amor que manifesten els 

protagonistes és una de les principals víctimes del pas del temps. 

 

Aquesta simbologia es concreta en una figura ben representativa, el 

mirall794 que també és representat pel reflex de l’aigua dels rius. El 

Diccionario de símbolos (1969, 475) de J. Chevalier interpreta el mirall 

com una font de coneixements indirectes, situats en el moment anterior a la 

visualització. Així, en DH el mirall indica la fi del passat, la vinguda del 

futur i, per tant, la infelicitat; però malgrat tot, la protagonista tem trencar 

                                                             
791 Confronteu Arnau 1987, 89. 
792 Els personatges de Rodoreda d’aquestes narracions es troben indefensos davant l’avanç impetuós del 

temps. Aquesta sensació la manifesta també el protagonista de La muntanya màgica (1924), Hans 
Castorp, de la novel·la de Thomas Mann: “Els dies començaven a volar i cada un d’aquests s’estirava 
en una espècie d’espera sense cessar renovada i s’unflava de sensacions silencioses i secretes... Sí, el 
temps és un singular enigma. Com aclarir açò?” (La muntanya màgica, 146). 

793 En l’entrevista que li feren Carme Arnau i Dolors Oller, Rodoreda entén la resignació envers el destí 
de les coses que manifesten els seus personatges com una característica del seu temperament personal: 
“rebel·lar-te, a la vida, no serveix de res. No s’hi guanya res.” (1986, 20). 

794 Arnau, en el pròleg de l’edició de l’any 1983 de Mirall trencat, opina que “el mirall és un objecte 
típicament femení, un testimoni silenciós i mut dels canvis tant físics com psicològics que afecten al 
personatge” (Arnau 1983a, 10). Observar la imatge que reflecteixen els miralls també és un fet temut 
pels protagonistes de Rodoreda d’obres com La plaça del Diamant (pàg. 147) o El carrer de les 
Camèlies (pàg. 19). 
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un mirall.795 Carme Arnau, en el pròleg de l’edició de Mirall trencat en 

Edicions 62, explica que “el mirall és un objecte típicament femení, un 

testimoni silenciós i mut dels canvis tant físics com psicològics que afecten 

al personatge” (Arnau 1983a, 10). Els miralls són el límit de la realitat on 

vivim, el punt exacte on el temps i l’espai, com a coordenades d’un món 

concret, es fonen per crear una altra realitat. El protagonista d’UD en 

mirar-s’hi, “veu un vell” (UD, 203).796 Per la seua banda, el pas del temps 

és també superat simbòlicament pels objectes circulars, ja que possibiliten 

la tornada al punt d’inici; els astres són els elements que representen més 

vegades aquest valor temporal en base al seu moviment circular. El valor 

circular de la vida ve reforçat per una construcció similar d’aquestes 

novel·les: les històries acaben amb el retorn dels personatges a la situació 

inicial, després del qual el/la protagonista ha aconseguit augmentar la seua 

experiència vital. En aquest sentit també podem destacar el valor simbòlic 

dels cicles de la natura: les estacions, en HNF, i el dia, en UD i CM. 

L’evolució dels esdeveniments de la història ve així marcat pels canvis 

operats en la natura. La importància del pas de les hores en el rellotge és 

clau en l’estructuració d’UD. La nit és en general un dels símbols més 

emprats en aquestes novel·les; representa el moment de la gestació dels 

conflictes i de l’alliberament de la imaginació i dels somnis.797 És CM la 

novel·la que més l’empra, on crea un ambient adient per a la situació de 

misteri. La llum, el dia, és el contrapunt en aquestes novel·les a la situació 

anteriorment esmentada; amb la vinguda del sol es tanca el cercle 

cronològic i renaix l’esperança en la ment dels protagonistes. 

 

                                                             
795 Aquesta és una referència interessant a les paraules que donaran nom a la novel·la del 1974, Mirall 

trencat. Una novel·la que intenta ser el reflex de la decadència d’una família. 
796 C. Arnau, en la biografia de l’escriptora (1992b, 67), afirma que la Rodoreda sentia temor pels miralls 

perquè eren testimoni de l’envelliment personal. 
797 La concepció del somni com l’element fonamental en la creació literària ens remet a les propostes 

teòriques de K. Jung en el llibre Símbols de transformació (1952, 31-58), i de G. Bachelard en el llibre 
La poètica de l’ensomni (1960, 39). 
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Com veiem, l’eix cronològic és fonamental per a entendre la construcció 

narrativa de les obres dels anys trenta de Mercè Rodoreda. Hem de recordar 

l’afirmació de Carme Arnau sobre l’obra de l’escriptora barcelonina a 

propòsit de l’edició d’Isabel i Maria (Arnau 1991a, 19): “el temps és molt 

important en l’evolució de la prosa rodorediana”798. El temps es presenta 

sovint com un element omnipresent799 davant del qual cal defensar-se. Els 

personatges que hem analitzat es defensen amb estratègies i reaccions ben 

diverses, la por, el secret, la passivitat,800 la fugida física, la religió, la mort, 

el record, etc., però acaben resignant-se davant de la seua fortalesa. Només 

és possible la felicitat quan el temps sembla aturar-se.801 Per contra, la 

fantasia, és a dir, la recreació conscient de fets no succeïts, és l’única 

possibilitat per als personatges que volen el canvi dels esdeveniments 

naturals. Així ho hem vist en el pensament de la protagonista de HNF que 

reconeix fer ús de la imaginació per tal de fugir de l’esfera conflictiva de la 

realitat. Igualment enyora no poder gaUDir més sovint de les possibilitats 

                                                             
798 L’estudiosa (Arnau 1991a, 26-27) veu aquest un factor essencial en tot el conjunt de l’obra, especialment 

en Mirall trencat (1974). 
799 La concepció del temps com un element imparable que representa la destrucció de la vida és present en 

diverses obres psicologistes dels anys 20. Podem trobar-lo, per exemple, en La muntanya màgica (1924) 
de Thomas Mann; aquesta és l’explicació que en fa el protagonista Hans Castorp: “[El temps és] Un 
misteri sense realitat pròpia i omnipotent. És una condició del món fenomenal, un moviment mesclat i unit 
a l’existència dels cossos en l’espai i al seu moviment” (La muntanya màgica, 352). 

800 Aquesta característica estarà present en bona part de les protagonistes d’obres posteriors de l’autora: 
Aloma, en AM; Natàlia, en La plaça del Diamant; Cecília, en El carrer de les Camèlies; Teresa 
Goday, en Mirall trencat. Podem localitzar aquest tret personal en molts dels personatges de les 
narracions de Virginia Woolf. Destaquem el títol amb què nomena el segon dels tres capítols de la 
novel·la Al far (1927): “Passa el temps” (pàg. 143). L’inici d’aquest capítol no pot ser més significatiu: 
“Bé, caldrà esperar el futur perquè ens ho demostri” (pàg. 145). Els únics avanços i canvis de la realitat 
actual poden fer-se en un futur. Els personatges se senten passius davant el canvi de successos i només 
els cal esperar per veure què passarà. Una altra frase d’aquesta novel·la de Woolf és força 
significativa: “Les nits, però, se succeeixen a d’altres nits.” (pàg. 149). L’única realitat per al seus 
personatges és la successió dels dies. Aquest fet reforça, sens dubte, la passivitat humana vers 
qualsevol font de conflicte. Una altra novel·la de l’escriptora anglesa, Les ones (1931), ens ofereix 
també exemples de la impassivitat dels protagonistes per fer front al pas decidit del temps; aquests són 
els més assenyalats: “T’has fixat -digué en Neville- en el rellotge que fa tic-tac damunt l’ampit de la 
xemeneia? El temps passa, sí. I nosaltres ens fem vells.” (pàg. 113-116). Creiem que els personatges de 
Mercè Rodoreda responen també d’una manera semblant. Davant la fortalesa de l’avanç cronològic, no 
manifesten cap voluntat de lluitar contra les seues conseqüències. 

801 Els personatges de l’escriptora anglesa V. Woolf, de la qual ja hem esmentat l’atracció que sent M. 
Rodoreda, es veuen igualment satisfets quan el temps s’atura. Vegem una exclamació ben representativa 
de Kitty, un dels personatges de la novel·la Els anys (1937): “Era completament feliç. El temps s’havia 
aturat.” (Els anys, 223). 
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de fugida que el somni li ofereix.802 La protagonista de DH també n’està 

contenta de la seua facultat fantasiosa,803 força relacionada amb l’atracció 

que manifesta envers l’ocultisme i els fenòmens paranormals, concretament 

per les tesis de l’espiritista Allan Karder. I és que, com diu la protagonista 

de la novel·la del 1932, “Les coses, és millor somniar-les que veure-les 

prendre forma de realitat; quan això s’esdevé es tornen prosaiques, perden 

tot l’encís i hom en somnia d’altres. Conformar-se i somniar, somniar molt, 

tant com es pugui, i desitjar que els somnis no passin d’ésser-ho.” (DH, 

188-189); en aquestes novel·les el somni i la fantasia es configuren, doncs, 

com un interessant pont d’enllaç entre la realitat i el desig.804 Aquesta és 

una de les imatges més suggerents que es concretarà en les novel·les de 

maduresa de l’escriptora. 

 

 

                                                             
802 Aquesta és la cita: “Desconec les meravelles d’ensomni tan inútils i tan necessàries de balls i festeigs” 

(HNF, 112). 
803 Aquesta és la cita: “Tinc una gran imaginació jo” (DH, 20). 
804 Observem la definició de Gaston Bachelard en el llibre La poética de la ensoñación (1960) sobre 

aquest concepte: “el somieig és una activitat onírica en la qual subsisteix un resplendor de 
consciència.” (Bachelard 1960, 226). 
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3.4 L’estructura del discurs 

 

3.4.1 Estructura del relat 

 

Les parts integrants en què podem dividir aquestes novel·les són ben 

distintes. Així podem destriar trenta-set capítols, en DH, 76 apartats, en 

HNF, 12 capítols, en UD, i 21 capítols, en CM. Numèricament, doncs, les 

novel·les dels anys trenta de Rodoreda presenten una estructura narrativa 

heterogènia.805 No obstant això, observem una semblança estructural 

significativa en relació a la creació d’unes parts que coincideixen en major 

o menor mesura en l’esquema del relat conversacional que establí W. 

Labov.806 La proposta d’aplicació sobre un text literari, recollida en el llibre 

Elements... dels professors Maingueneau i Salvador (1995, 146-147), ens 

atorga unes dades ben suggerents per a intuir la voluntat de l’escriptora de 

construir unes novel·les que resulten pròximes a la realitat de la llengua 

oral i, per tant, plenament identificables en l’ús lingüístic de la majoria dels 

destinataris. Destaquem, per tant, que hi ha una intencionalitat 

comunicativa en aquestes obres, que les aproxima als models textuals de la 

llengua oral, més habituals en narracions més breus o de caire popular.807 

Aquest és l’esquema que hem pogut construir en els quatre textos: 

                                                             
805 Com veiem Rodoreda fragmenta les seues obres en una quantitat considerable de subapartats, sobretot 

en el cas de HNF i de DH. Segons P. Gamisans (1991), aquest recurs afavoreix la creació d'un text 
immediat i col·loquial que aproxime el personatge al lector: “l'estructura lineal de les novel·les 
rodoredianes, fetes de nombrosos capítols curtíssims, consisteix en una parcel·lació del canemàs 
narratiu, com si reduint i delimitant les superfícies o els volums narratius l'autora volgués alliberar 
l'escriptura de tota preocupació altra que l'expressiva. (Gamisans 1991, 356). 

806 Vegeu la nota 264. 
807 Vegeu Maingueneau/Salvador 1995, 147-148. 
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 DH HNF UD CM 

ESTRUCT

URES 

 

Núm. 

de 

capít

ols 

% 

del 

total 

Núm. 

apart

ats 

% 

del 

total 

Núm. 

de 

capít

ols 

% 

del 

total 

Núm. 

de 

capít

ols 

% 

del 

total 

[1] RESUM 4 10

.8 

15 19

.8 

2 16

.8 

2 9.5 

[2] 

ORIENTAC

IÓ 

7 18

.9 

22 28

.9 

2 16

.8 

3 14.

4 

[3] 

COMPLICA

CIÓ DE 

L’ACCIÓ 

15 40

.6 

14 18

.4 

6 50 12 57 

[4] 

AVALUACI

Ó 

8 21

.6 

1 1.

3 

1 8.

2 

2 9.5 

[5] 

DESENLLA

Ç 

1 2.

7 

23 30

.3 

1 8.

2 

1 4.8 

[6] CODA 2 5.

4 

1 1.

3 

0 0 1 4.8 

 

Totes les novel·les presenten els sis grups indicats, només UD no presentar 

la coda final. Així les novel·les s’inicien totes amb uns primers capítols, 

entre el 10 % i el 20 %, que representen el resum de la història i que ens 

faciliten les dades principals per entendre l’evolució posterior dels fets; hi 
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ha una presentació prèvia dels personatges principals i es relata el moment 

actual del/de la protagonista. Ens sembla interessant destacar la 

importància dels inicis de les quatre novel·les en la construcció posterior de 

les novel·les.808 Aquestes són les primeres frases: 

Farem una endreça ben endreçada. Això és feina de dones, oi? Però 

jo que haig d’endreçar tantes coses, no sé a qui fer l’endreça aquesta. 

(DH) 

 

No t’he dit que no volia aquesta maleta? [...] No res per a maquillar-

me: ni carmí, ni pólvores, ni coloret... Vull dur la cara neta!... 

-La senyoreta vol tornar-se una pagesa? 

-I per què no? (HNF) 

 

Enravenada, el front arrugat, el posat auster, destapa l’ampolla. 

Cargola el tirabuixó amb energia, i s’ensorra el tap, que fa xup!, com 

en un plany de deslliurança. Un esquitx li puja als llavis: s’hi passa la 

llengua inconscientment. Una gran ganyota la fa semblar més lletja 

que no és. (UD) 

 

El xiscle ha ressonat estrident, just al moment que s’han apagat els 

llums. Un xiscle de mort, exhalat per un coll ple de vida. Un xiscle 

que ha ferit el tímpan i sacsejat brutalment els vidres dels finestrals. 

[...] Dominant el silenci sepulcral de l’estança, una veu, que vol ésser 

serena, pregunta (CM) 

 

                                                             
808 Antonio Amorós, en Introducción a la novela contemporánea (1985, 215), reprodueix una cita de 

l’escriptor Cessare Pavese que destaca la importància que tenen els inicis i les cites dels relats en la 
configuració posterior de la trama narrativa: “Una vegada escrita la primera línia d’un relat, tot està 
elegit, tant l’estil com el desenvolupament dels fets. Ferta la primera línia, la resta és qüestió de 
paciència: tot eixirà d’aquesta.” 
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Aquests inicis ens presenten d’una manera immediata els protagonistes. 

Podem presagiar així la importància del/de la protagonista en el 

desenvolupament de la novel·la: l’autora hi dedicarà les seues atencions a 

l’evolució psicològica dels individus literaris. Els començaments d’aquests 

textos situen el lector en un moment precís del present cronològic del 

protagonista, aïllats del passat. És diferent el paràgraf assenyalat de CM; 

una novel·la que no percaça com a exclusiu l’objectiu psicologista adés 

apuntat i que ens presenta un fet misteriós, un xiscle, que trenca la 

tranquil·litat de la nit on es representa l’acció. Amb tot, aquest 

començament fa preveure els trets més important del text: misteri i temor. 

 

Després del resum inicial, trobem els capítols corresponents a l’orientació, 

entre el 15 % i el 30 %, que contenen les dades més importants del nucli 

principal de la història (participants i circumstàncies) que ens avancen 

l’etapa posterior de les novel·les, la complicació de l’acció, el vertader 

nucli central del relat. Fixem-nos que en totes les novel·les aquesta part 

presenta gairebé el 50 % dels continguts, un fet lògic si atenem que estem 

davant de relats que presenten progressió de tema constant (el T1 principal) 

i aquest és especialment tractat en la complicació de l’acció; HNF és 

l’excepció, ja que presenta tan sols un 18,4 % d’extensió, la qual cosa ens 

duu a plantejar una possible descompensació en el tractament general de la 

novel·la, tot obtenint com a resultat un relat on el tema central queda 

desdibuixat en favor d’una major descripció dels personatges i del paisatge 

(orientació) i de l’evolució final de la protagonista (desenllaç). Tots els 

textos mostren una avaluació, un primer balanç previ al desenllaç final de 

la història, amb uns percentatges també diferents; les novel·les més dispars 

són HNF, que sols té un 1,3 %, ja que concentra l’atenció en el desenllaç 

final, i DH, amb un 21,6 %, que dilueix l’efecte final del desenllaç en una 

llarga avaluació inclosa en les interminables reflexions i dubtes dels 
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protagonistes. El desenllaç és semblant en totes les novel·les (entre un 2,7 

% i un 8,2 %) a excepció del cas esmentat de HNF. Finalment la coda, el 

límit inferior de l’obra, en la frontera entre el relat de l’emissor i el món del 

receptor, conclou les obres analitzades amb un tractament també semblant, 

corresponent a un o dos capítols, a excepció d’UD, que limita la seua obra 

amb el desenllaç. 

 

En general, les obres estudiades presenten una estructura força semblant. 

No obstant això, les peculiaritats esmentades corresponen a la voluntat de 

l’autora d’oferir en cadascuna d’aquestes un model literari distint, en virtut 

al tractament dels temes. Així, HNF, la novel·la que concentra els capítols 

en les primeres i darreres parts, és una obra psicologista que té com a 

objectiu mostrar els inicis d’una protagonista (l’inici del conflicte, 

l’orientació) i les conseqüències d’aquesta evolució (la fi del conflicte, el 

desenllaç); no hi ha un punt conflictiu que modifique l’evolució dels fets, 

tan sols una degeneració progressiva de l’estat mental de la jove. UD no 

presenta un part final, possiblement a causa del tarannà oferit pel narrador 

en el resum inicial, en el qual es limita ben clarament la dimensió literària 

de l’obra i l’univers del receptor. Destaquem finalment que CM és la 

novel·la que tracta amb més profunditat la tercera part, la complicació de 

l’acció, un fet normal per al gènere policíac que deu concentrar la seua 

atenció al misteri creat al si de la narració. 

 

Pel que fa als models estructurals amb què es construeixen les novel·les, cal 

destacar l’experimentació que Rodoreda fa en aquests quatre textos, ja que 

hi són presents diversos dels subgèneres narratius conreats en els anys 

trenta. Així, DH és un relat que intenta seguir en la major part una 

estructura semblant al diari, corresponent als escrits personals dels dos 

protagonistes; un esquema que es trenca en els capítols que són tots dos 
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junts. Tant DH com HNF són textos escrits en primera persona i en present, 

una manera directa d’oferir les opinions dels personatges sense l’acció del 

narrador. S’intenta, doncs, proporcionar amb una mirada focalitzadora el 

passat i reconstruir-lo segons es necessita per a la comprensió del moment 

present. DH i HNF presenten, per tant, una estructura pròpia de les 

novel·les en primera persona, 809  diferenciades de les novel·les dietari810 o 

biogràfiques,811 ja que les protagonistes relaten una època concreta de la 

seua vida per contar els fets individuals, tot contrastant-los a la col·lectivitat 

externa. Per la seua banda, HNF presenta unes peculiaritats significatives; 

es tracta d’una novel·la que des de l’òptica de la narrativa psicologista 

empra, al nostre parer, el model estructural de la narrativa ruralista 

procedent del modernisme. Hem indicat anteriorment les semblances amb 

diversos elements de les obres de Víctor Català.812 Destaquem-hi 

òbviament el tractament operat sobre l’espai narratiu, HNF és una novel·la 

on els personatges troben una expressió complementària en el marc 

simbòlic de la natura, que esdevé un autèntic espai actant en l’evolució 

final dels esdeveniments. Amb DH i HNF Rodoreda intenta construir dues 

obres psicologistes amb estructures procedents de models literaris ben 

distints, el dietari i el drama rural, tot emprant la visió en primera persona 

de les protagonistes, sense trobar un resultat satisfactori. Entenem que 

l’autora va intentar formular un estil personal partint de la tradició literària 

catalana, però la manca d’experiència o el seguiment excessiu d’alguns 

paràmetres estructurals, sobretot en el cas de HNF, provoca la creació de 

dos textos irregulars on l’evolució psicològica dels personatges, autèntic 

leit-motiv de les dues històries, queda difòs al llarg de les llargues 

descripcions que impedeixen la lliure evolució del fil narratiu. Podem dir, 

                                                             
809 Confronteu Del Prado et al. 1994, 254-258. 
810 Confronteu Del Prado et al. (1994, 258-262) i E. Bou (1993, 87-126). 
811 Confronteu Del Prado et al. 1994, 229-243 i E. Bou (1993, 42-44). 
812 Vegeu la nota 414. 
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per tant, que la fusió entre les noves tècniques (la narrativa psicologista) i 

les velles tècniques (el dietari i el drama rural) no arriba a un just equilibri, 

de tal manera que sovint es desequilibra la balança en benefici de les 

segones. 

 

Pel que fa a les dues darreres novel·les, UD i CM, hem d’entendre les 

estructures resultants com les pròpies de dos subgèneres narratius molt 

emprats en aquella època. UD és la paròdia d’una novel·la psicologista de 

caire amorós i CM, la paròdia d’un text policíac o detectivesc. L’estudi de 

Carme Arnau Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda (1979) 

comprén un capítol relatiu a aquests dos textos que anomena “El 

mimetisme” (pàg. 44), en tant que concep aquests dos textos com “una 

mena de parèntesi que tanmateix no satisfà la seva autora813 [...]. Romanen 

amb tot, com a productes ben fets i característics d’una època, però 

desproveïts d’autenticitat.” (pàg. 52). Hem vist com G. Grilli (1972, 39) 

destacava el caràcter innovador de l’estructura de la novel·la, malgrat el 

mimetisme assenyalat en UD respecte a l’obra de Francesc Trabal Hi ha 

homes que ploren perquè el sol es pon (1933). No estem d’acord amb les 

idees de l’estudiós napolità: UD és una novel·la que continua amb el 

tractament psicologista de les dues novel·les anteriors, encara que amb unes 

fórmules més innovadores, que enllacen amb les propostes renovadores 

dels escriptors del Grup de Sabadell. Grilli (1972, 39) observava una 

estructura pròxima a la novel·la iniciàtica, en representar la novel·la la 

iniciació d’un personatge que retorna finalment al punt d’inici; l’esquema 

resultant d’UD és el propi d’una narració psicologista que intenta mostrar 

l’evolució psicològica d’un personatge que intenta superar-se a si mateix en 

un moment clau de la seua trajectòria vital, l’entrada en l’edat de la 

                                                             
813 Arnau s’hi refereix a la decisió final de l’autora de no incloure aquests textos en l’edició de les obres 

completes que hem esmentat anteriorment. L’estudiosa vincula el mimetisme d’aquestes obres amb el 
fet que “mancaran de continuïtat” (Arnau 1979, 52) en la producció novel·lística de l’autora. 
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maduresa. A més a més, UD és l’única novel·la en la qual no trobem una 

part final, la coda, que ens situaria en una possible aplicació pràctica o 

balanç de la història narrada. Ramon Rampell torna a casa després de la 

impossible relació amorosa acceptant totalment la seua nova situació, sense 

fer res, a favor o en contra, per trencar la realitat que li és contrària.814 

 

DH, HNF i UD intenten oferir una narració pròxima al model psicologista, 

en tant que són el reflex, més o menys directe, de l’evolució psicològica del 

personatge principal. Hi ha una voluntat d’oferir el relat íntim dels 

pensaments interns dels personatges, sense importar gairebé les 

descripcions del seu retrat físic. CM és, sens dubte, l’excepció. És evident 

que també s’intenta fer una tímida descripció psicològica dels personatges, 

però les exigències estructurals del gènere en què s’inclou acaben 

construint una novel·la d’escàs valor literari on es barregen irregularment 

elements de les dues tècniques narratives. Mercè Rodoreda demostra amb 

UD i CM la voluntat de situar la seua professionalitat dins dels corrents de 

moda en l’època, sense acabar de trencar amb la tradició psicologista més 

immediata. 

 

Finalment, podem ressaltar l’existència d’històries secundàries, no 

pertanyents al nivell diegètic de les novel·les, que trenquen l’esquema 

general de les estructures narratives emprades. Ens referim sobretot a la 

inserció de cartes creuades entre els personatges.815 En DH assistim fins i 

tot a la redacció immediata d’una carta que l’amant enviarà a Teresa. 

D’aquesta manera coneixem el doble joc del personatge, l’engany a què 

pensa sotmetre la dona. En HNF es reprodueixen d’una manera aïllada 

fragments procedents de les cartes de l’amant, la qual cosa permet 

                                                             
814 Per establir els trets bàsics de les narracions amb estructura iniciàtica, vegeu M. Baquero Goyanes 

1995, 34-37; O. Rank 1981a i 1981 b; Ortiz-Osés 1988. 
815 Confronteu E. Bou 1993, 140-153. 
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igualment la contraposició de la veu de l’altre personatge. D’igual manera 

Rodoreda usa citacions procedents de diverses fonts històriques i culturals: 

contes populars, llegendes mitològiques, poemes, citacions d’autoritats, etc. 

HNF, a l’igual que farà Rodoreda en AM, encapçala els seus capítols amb 

cites literàries que presenten una certa relació temàtica en els continguts 

desplegats en els capítols. La utilització d’aquestes referències pot 

considerar-se una conseqüència de la voluntat de l’autora per reflectir 

l’interés que ella mateix sent per aquests autors o personatges,816 però 

sobretot per tal de presentar un complement a la descripció de la seua 

història i dels personatges.817 

                                                             
816 M. Casals en la biografia de l’escriptora opina sobre les citacions d’aquestes primeres novel·les que 

poden “correspondre als interessos bibliogràfics d’un personatge com Pere Gurguí, que tenia a casa no 
pas més d’un centenar de llibres” (Casals 1991a, 65). La biògrafa destaca el canvi produït entre les 
referències a altres autors en UD i AM: “les referències als autors catalans han variat: Sebastià Juan 
Arbó i Delfí Dalmau, rememorats el 1934, són desbancats, a AM, per Llull” (Casals 1991a, 65). 

817 Les cites literàries són sovint un interessant paral·lel amb el tarannà dels personatges; abans hem 
esmentat el paral·lel entre Ramon Rampell i l’Adam personatge d’El paradís perdut de J. Milton (veg. 
nota 712). D’una manera semblant, en una novel·la d’aquesta època, AM, la protagonista té un paral·lel 
interessant amb els personatges del llibre citat en els inicis dels capítols, el Libre d’Amic e Amat de 
Ramon Llull; Aloma viu un amor passió semblant al de l’Amic per l’Amat. Fixem-nos igualment que 
el nom d’Aloma respon al del personatge d’una altra obra de Llull, el Libre d’Evast e Blaquerna; si 
llegim la presentació que del personatge fa l’escriptor mallorquí (“Les condicions totes que Evast 
desitjava en sa muller, eren en Aloma, i aquells qui cercaven muller per a Evast segons sa voluntat, foren 
certificats de les bones costumes de Aloma.”, pàg. 8), obtenem novament un interessant paral·lel que 
completa la descripció de la jove. 
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3.4.2 Ordre 

 

Les novel·les estudiades són en general textos amb una estructura lineal, és 

a dir, que la major part de l’ordre lògic dels esdeveniments de les històries 

coincideix amb la seua disposició en el discurs. No obstant això, és evident 

que hi ha diverses alteracions que trenquen aquesta presentació homogènia. 

La linealitat apuntada, que es presagia des dels començaments de les 

novel·les, es veu trencada per la inserció de fets del passat o del futur, de 

vegades fora dels límits de l’espai i del temps narratius. Les informacions 

que no corresponen al moment actual, complementàries per a construir 

l’estat evolutiu dels protagonistes, són oferides d’una manera indirecta, a 

partir de suggeriments de contingut. Hem fet un gràfic per tal de reflectir 

aquesta idea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes disfuncions cronològiques estan basades en anacronies on hi ha 

una ordenació distinta entre el discurs final i l’evolució primigènia de la 

història. Les alteracions cronològiques exigeixen una xarxa d’elements 

diafòrics (anafòrics i catafòrics) que reforcen la cohesió i la coherència 

FETS 
PASSATS Suggeriments de continguts 

anteriors (analepsis) 
 

FUTUR 

PRESENT NARRATIU  
 

Imaginació i somni (prolepsis) 
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interna del discurs. Així, les analepsis i les prolepsis existents, encara que 

inverteixen l’ordre lògic dels esdeveniments, no trenquen la cohesió interna 

del text, sinó que enllacen finalment els components del discurs a través 

dels elements diafòrics establerts.818 

 

Les figures anacròniques més utilitzades són les analepsis,819 que 

possibiliten la incorporació de continguts procedents del passat del nivell 

diegètic. Són analepsis parcials, d’amplitud escassa, ja que ofereixen 

informacions aïllades que no s’uneixen a la història primària; acaben 

normalment amb una el·lipsi de contingut. D’igual manera, generalment 

tenen un abast intern, és a dir, que tenen una amplitud interna al nivell 

diegètic o principal, encara que poden anar referides a un nou personatge o 

element extern (analepsis internes heterodiegètiques) o a un personatge o 

element inserit dins el nivell primari (analepsis internes homodiegètiques). 

 

Els continguts referits en les analepsis emprades en aquestes novel·les són 

moltes vegades semblants; així els protagonistes, tots sense excepció, 

recreen moments de la seua infantesa i joventut per tal de fer un contrast 

significatiu amb la duresa del temps actual. Es tracta, per tant, d’analepsis 

completives, que augmenten la informació que tenim a través del relat de la 

veu narrativa sobre el present. És evident que en narracions de caire 

psicologista cal introduir dades del passat per tal que puguem observar els 

canvis interns a què ha estat sotmés el personatge i recrear així la seua 

evolució psicològica.820 Les analepsis sovint esdevenen repetitives en tant 

que reincideixen en la descripció d’un contingut ja conegut però de gran 

                                                             
818 D’una manera semblant ho entén Josep Navarro en l’article “Ruptura i linealitat temporal als contes de 

Mercè Rodoreda”, en referir-se a les narracions breus posteriors de l’autora. Navarro assenyala 
l’alternança temporal en l’exposició narrativa de l’autora a partir de l’acció següent: “incorpora, 
superposades, una situació immediata i unes situacions anàlogues habituals” (Navarro 1976, 3). 

819 Confronteu G. Genette 1972, 89-143. 
820 Vegeu Soler/Trilla 1989, 65. 
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trascedència per a l’evolució de l’individu referit. En el cas de HNF i 

d’UD, aquestes analepsis ens permeten el coneixement dels moments 

previs a partir dels quals es crea el conflicte localitzat en la situació actual: 

l’enamorament i posterior separació del tutor-amant, en HNF, i el 

coneixement i l’enamorament de Rampell per la dona, en UD. 

 

A causa de les exigències del gènere en què s’inclou, CM és la novel·la 

més lineal de totes. Hi trobem un esquema continu de presentació-

investigació-descobriment habitual en les novel·les policíaques, on les 

escasses interrupcions que es fan són per a introduir informacions breus 

sobre els personatges. En l’àmbit d’aquestes explicacions trobem diverses 

analepsis externes, aïllades totalment de la història principal, que 

corresponen a informacions exteriors fetes per alguns personatges. Per 

contra, HNF és la novel·la que presenta una major quantitat d’interrupcions 

en la linealitat de la seua estructura: descripcions de l’espai narratiu o 

insercions d’analepsis internes heterodiegètiques aplicades a l’aparició de 

nous personatges, on destaca, sens dubte, el tractament fet a la Cinta. 

Aquesta realitat, com avança Carme Arnau (1979, 40), dificulta la cohesió 

de la novel·la i provoca la fragmentació estructural del discurs en unitats 

descriptives aïllades. Al nostre parer aquest fet obeeix novament a la 

inexperiència de l’escriptora en crear una narració on la pluralitat de 

personatges presentats, a partir d’una veu narrativa en primera persona, 

dificulta la cohesió i complementació de les parts integrants de la història 

principal. D’aquesta manera hem localitzat anteriorment dins de la mateixa 

novel·la dues direccions paral·leles, la història del poble i dels seus 

habitants i la trajectòria personal de la protagonista, que semblen anar 

separades a excepció d’alguns punts de connexió. 
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Pel que fa als avanços sobre el futur, les prolepsis, hem d’indicar que el 

seu ús és molt escàs. Sovint ens situen en punts exteriors al de la història 

primària, són prolepsis externes que ens anticipen esdeveniments futurs. En 

primer lloc, ens podem referir a una situació de prolepsi externa que ens 

situa en un punt de la història posterior a la de la història primària. Un dels 

temes més usats en l’anticipació hipotètica de la vellesa dels personatges, 

contraposada a la felicitat de l’edat infantil. Les prolepsis internes, que 

avancen fets immediats de la història, ens fan preveure l’evolució dels 

esdeveniments segons va obtenint senyals el mateix personatge actant. El 

seu ús és destacat en CM, on afavoreixen la intriga de la novel·la, en 

constituir diversos indicis que seran explicats en el desenllaç final. 

 

Cal destacar la presència de sil·lepsis temàtiques en les dues darreres 

obres. Aquest recurs consisteix a insertar històries paral·leles, externes al 

nivell diegètic, que presenten una relació d’analogia o de contrast amb el 

contingut de la història principal referit.821 L’autora insereix cites sobre 

diversos autors, especialment en els inicis dels capítols d’UD, que a pesar 

de la seua brevetat, creen una relació de contrast força interessant per a la 

complementació de la informació que es desenvolupa en el capítol. Són 

més evidents les relacions establertes amb sil·lepsis situades en l’interior 

del text, de tal manera que Rampell, en UD, es veu representat en el 

protagonista d’El retrat de Dorian Gray d’Oscar Wilde o en el mateix 

Adam d’El Vell Testament de La Bíblia. Un ús semblant es realitza en CM, 

on els personatges sovint obtenen paral·lels descriptius amb personatges de 

la tradició cultural occidental amb qui tenen relacions de contrast o 

d’analogia. En general, es tracta d’unes anacronies escassament definides 

que no fan sinó completar la narració amb històries paral·leles aïllades que 

alenteixen fins i tot el ritme del discurs sense aportar dades significatives. 
                                                             
821 Genette 1972, 143. Vegeu la nota 549. 
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És interessant observar com l’escriptora abandonarà aquest ús en les 

novel·les de maduresa, en ser un element distorsionador de la voluntat 

d’oferir un model de llengua literària àgil i directe, procedent de la llengua 

quotidiana dels personatges. 

 

 

 

3.4.3 Velocitat 

 

Hem indicat que aquestes novel·les són en la major part dels capítols 

narracions d’ordre lineal, on hi ha una correspondència prou similar entre 

el temps de la història (TH) i el del discurs (TD). És per això que la 

velocitat més emprada en el relat és la corresponent a la velocitat 

d’anisocronia d’escena822. Hi ha, per tant, una pràctica coincidència entre 

TH i TD, sense arribar a la coincidència exacta de les isocronies,823 que 

gairebé només són possibles en els diàlegs. Els trencaments de l’ordre 

lineal de la història, amb les insercions de les analepsis retrospectives, 

signifiquen un primer nivell d’acceleració de les històries; ens referim a les 

amplificacions descriptives del passat dels personatges, on es relaten els 

fets més significatius en un espai discursiu mínim, per tal de no restar 

atenció a la història principal. En aquestes analepsis la relació creada és TD 

< TH, corresponent a una situació de sumari, que sovint desemboquen en 

una situació d’acceleració màxima TD = 0 i TH = n, conseqüència de les 

situacions d’el·lipsi, normalment implícites, ja que es reprén el nivell de la 

història primària sense indicar de cap manera la llacuna cronològica 

representada en aquesta interrupció, tan sols amb l’ús dels punts 

suspensius. CM és la novel·la que presenta més situacions d’el·lipsi; es 

                                                             
822 Vegeu Genette 1972, 163-166. 
823 Vegeu Genette 1972, 144-149. 
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tracta d’aturaments complets del ritme discursiu que resten informació i 

potencien la situació de misteri. HNF presenta així mateix situacions de 

pausa referides a descripcions temporals fetes per la protagonista; l’efecte 

immediat d’aquests fragments és la pausa completa de TH per incrementar 

notablement TD (TD = n i TH = 0) que possibilita l’ampliació d’elements 

apareguts entre els nuclis conceptuals: les funcions de catàlisi. En CM, per 

tal de no trencar l’agilitat que requereix un text policíac, l’autora recorre a 

les descripcions sintètiques a partir de l’enumeració d’imatges aïllades 

sense formes verbals, que resulten finalment llargues tirallongues de frases 

gens atractives per a la seua lectura i que trenquen completament el ritme 

habitual de la narració. 

 

L’ús majoritari d’una velocitat d’escena (TD = TH) és habitual en 

narracions psicologistes que centren la seua atenció en el desenvolupament 

psicosocial dels personatges.824 Així, DH i HNF són les novel·les que 

menys alteren la seua velocitat discursiva, unes narracions que en alguns 

capítols generen situacions d’isocronia; l’autora inclou llargs diàlegs entre 

els enamorats que representen una identificació completa entre TD i TH. Es 

tracta d’una falsa simulació de mímesi que intenta oferir al lector la 

immediatesa de la conversa entre els personatges, però que, segons creiem, 

esdevé un fre al ritme general de la narració, ja que s’inserten al mateix 

temps històries secundàries narrades pels protagonistes, la qual cosa minva 

considerablement l’interés general pel contingut del relat. En el cas de HNF 

aquesta sensació s’agreuja en utilitzar sovint la velocitat mínima de pausa 

en les descripcions sobre el paisatge o els nous personatges presentats. 

 

UD presenta com a novetat en l’estil de l’autora un ús més abundant de la 

velocitat de sumari, localitzada en les intervencions del narrador 
                                                             
824 Confronteu Genette 1972, 165. 



 547

heterodiegètic. D’aquesta manera es concentra en un menor temps del 

discurs els principals esdeveniments dels persontages, obtenint com a 

resultat immediat una major agilitat expressiva. La velocitat d’escena, un 

petit fre a l’acceleració del sumari, és present en les incursions del narrador 

en la consciència del protagonista, en un intent d’oferir d’una manera 

directa els pensament abocats per la seua ment. Aquesta tècnica és també 

usada en CM per tal d’agilitzar la velocitat del relat, de manera que el 

narrador recorre al sumari per resumir els esdeveniments que han iniciat els 

personatges, impedint la seua redacció en escena, excessivament lenta per 

al gust de l’escriptora. Hi ha, doncs, una alternança entre escena i sumari, 

un equilibri habitual en gran part de la narrativa del segle XX,825 que és 

destacat per la crítica de la novel·la del moment826 i que serà, en certa 

mesura la velocitat més desenvolupada en els textos de maduresa de 

l’autora. 

 

 

3.4.4 Freqüència 

 

Les quatre novel·les estudiades presenten normalment una freqüència 

singulativa.827 La relació numèrica entre la major part dels esdeveniments 

narrats en la història i els enunciats narratius del discurs és la unitat (1 H = 

1 D). En els relats es narren fets de la història en un únic dispositiu 

discursiu. Aquesta freqüència obeeix a la linealitat imperant en bona part 

de les narracions i a la construcció en progressió de tema constant.828 

D’aquesta manera hi ha una relació directa de totes les accions a passatges 

fragmentaris d’una mateixa història, representada per la seqüència temàtica 

                                                             
825 Vegeu Genette 1972, 153. 
826 Confronteu R. Tasis 1934. 
827 Vegeu Genette 1972, 172-176 i 1983, 26-27. 
828 Confronteu Genette 1972, 172-173 i 176-185. 
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T1 (el nucli principal conceptual), que es manté constant en el 

desenvolupament de la història i del discurs. 

 

No obstant això, també és possible localitzar altres situacions narratives. 

Concretament en HNF i en UD hi ha diverses freqüències iteratives, 

corresponents a repeticions del discurs relatives a una mateixa història (1H 

= nD). Aquestes repeticions se centren en les analepsis retrospectives que 

incideixen en relats del passat dels protagonistes en diverses ocasions. L’ús 

en aquesta novel·la de la freqüència iterativa rau, segons creiem, en la 

construcció psicològica més completa del personatge central de la novel·la, 

la descripció de la qual exigeix la recreació constant d’unes mateixes idees 

o afers que han agreujat l’estat mental de la protagonista de HNF. En UD i 

en CM també podem trobar freqüències repetitives (1H > nD) on diverses 

citacions obeeixen a un mateix passatge de la història; es tracta de 

situacions repetides explicades en algunes prolepsis que finalment es 

materialitzen en la realitat del personatge. 

 

Com hem indicat anteriorment, el desenvolupament majoritari de la 

freqüència singulativa afavoreix el realisme de les situacions descrites en 

les novel·les, i obeeix a la voluntat de presentar d’una manera directa i 

natural els esdeveniments protagonitzats pels personatges. Igualment hem 

destacat la relació d’aquest tipus de freqüència amb el registre oral de la 

llengua829, un recurs, doncs, molt en consonància amb els objectius 

generals de l’escriptora. Un tractament semblant podem mantenir en la 

freqüència repetitiva localitzada en UD i en CM, un reflex evident dels 

fenòmens de repetició del registre conversacional. 

 

 
                                                             
829 Vegeu la nota 282. 
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3.5 La distància entre el discurs i la història. Formes d’inserció 

dels discurs reportat 

 

Les novel·les de Rodoreda estudiades són narracions de paraules, 

d’esdeveniments verbals.830 Hi ha en tot moment un distanciament variable 

entre la història i el discurs, de tal manera que de vegades hi ha una 

sensació de mímesi major, en el cas del discurs directe (DD), i d’altres tot 

el contrari, amb els usos del discurs indirecte (DI) i discurs indirecte lliure 

(DIL). DH i HNF són les novel·les que presenten una menor distància entre 

el discurs i la història, perquè empren habitualment el DD en la 

transposició del discurs reportat, un fet normal en uns textos construïts a 

partir de la primera persona narrativa. En aquestes dues novel·les, l’ús del 

DI queda restringit al relat que les protagonistes fan de les accions d’altres 

personatges, encara que en aquests fragments s’hi alternen formes del DD i 

del DI; una alternança que s’origina en les situacions de sumari a través de 

les quals les protagonistes resumeixen els fets d’un altre personatge, 

després d’haver inserit algunes frases seguint la tècnica del DD. Així, 

podem confirmar aquest doble ús en DH i HNF; Rodoreda hi utilitza el DD 

en l’expressió íntima dels pensaments dels personatges (monòleg) i el DI 

en les anacronies (analepsis principalment). 

 

L’ús general del DD afavoreix la naturalitat del relat, ja que permet la 

transcripció literal de les paraules dels actors; és perfectament destrible a 

partir de la presència de senyalitzadors deíctics de persona (vostè, jo, tu), 

que guien la pluralitat de veus narratives en el DD, i demostratius (això, 

açò, allò). En els diàlegs es possibilita la polifonia,831 la pluralitat de veus 

narratives; la inserció d’aquests discursos reportats es fa moltes vegades 

                                                             
830 Vegeu Genette 1972, 226-228. 
831 Confronteu Maingueneau/Salvador 1995, 73-89. 
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sense l’acció de verbs introductoris ni identificació dels locutors, 

probablement per agilitzar la lectura d’aquests fragments, un fet dificulta de 

vegades la localització de la veu actant. Són especialment significatives les 

rèpliques entre els enamorats de DH i HNF, també força emprades en CM, 

que generen uns diàlegs ràpids i formats per frases breus, però que no 

aporten gaire sentit en el desenvolupament de la novel·la. En general, la 

Rodoreda dels anys trenta empra les disposicions gràfiques i lingüístiques 

mínimes per a inserir el discurs reportat directe. 

 

La presència del DD és especialment significativa en l’expressió de la 

intimitat dels personatges, la qual cosa incrementa el ritme del relat. Ens 

referim, doncs, als monòleg dels protagonistes, construïts amb un estil 

natural i ràpid, amb frases curtes sense gairebé connectors. Un monòleg 

que s’assembla en algunes imatges a la forma del monòleg interior: 

encavalcament de punts de vista, creuaments d’opinions procedents de 

distintes formulacions, exclamacions, interjeccions, frases inacabades, 

etc.,832 però que no són sinó el reflex d’uns pensaments accelerats dins 

d’una narració general en primera persona. Després de fer l’aplicació de les 

propostes de D. Maingueneau i V. Salvador (1995, 110-114), podem 

confirmar que en aquestes dues narracions no es fa ús del monòleg 

interior.833 L’autora vol reflectir amb un llenguatge més espontani i 

desordenat el dinamisme intern del pensament dels actors,834 sense la 

intermediació d’un narrador, i sense que la totalitat de la història siga 

absorbida per la consciència del personatge locutor. Estem així d’acord 

                                                             
832 Confronteu Ll. Calderer 1988, 267 i C. Arnau 1979, 32-33. 
833 En referir-se a les tècniques discursives de DH, Carme Arnau (1979, 32) recorda la relació entre el 

diari i el monòleg interior, ja que el primer és el pas previ del segon. 
834 Un estil que recorda diversos passatges de novel·les posteriors de l’autora com La plaça del Diamant o 

El carrer de les Camèlies. Vegeu la nota 438. 
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amb l’etiqueta aplicada a aquestes novel·les per Carme Arnau de fals 

monòleg interior835 al qual ens hem referit en l’estudi anterior. 

 

Les formes d’inserció del discurs reportat són ben distintes en UD i en CM, 

dues novel·les on l’aparició d’un narrador heterodiegètic acaba amb la 

narració en primera persona i exigeix l’ús de les formes predominants del 

discurs indirecte (DI) per fer possible el relat dels esdeveniments dels 

personatges. Aquestes formes s’hi alternen amb les del discurs indirecte 

lliure (DIL) en introduir-se la veu narrativa dins de la consciència del 

personatge i haver-hi un canvi de punt focalitzador (focalització zero)836. 

Malgrat tot, no hi ha un canvi de persona, les dues narracions es relaten en 

tercera persona, a excepció lògicament de la reproducció dels diàlegs que 

segueixen les formes del DD. Amb l’ús del DIL l’escriptora redueix 

considerablement la distància entre la història i el discurs, un fet que 

facilita la naturalitat del text, en aproximar els pensaments dels personatges 

al lector receptor sense haver de renunciar a la mediació del narrador en 

tercera persona. Rodoreda restitueix així la subjectivitat lingüística dels 

locutors, tot integrant les seues paraules en el fil de la narració.837 

 

Rodoreda intenta amb totes aquestes tècniques reduir la distància entre el 

discurs i la història per tal de buscar la proximitat del lector. Com hem 

indicat al llarg de la nostra anàlisi, l’autora completa aquestes tècniques 

discursives amb la recerca d’un model de llengua oral que aproxime i dote 

de naturalitat el seu llenguatge literari.838 La localització de figures 

relacionades amb el relat conversacional en les obres de Rodoreda ens ha 
                                                             
835 Confronteu Arnau 1979, 38. Carme Arnau justifica la seua afirmació en l’observació que la primera 

persona narrativa per la qual coneixem la realitat, es comporta com un narrador omniscient tradicional 
que ofereix al lector una visió del món narratiu mediatitzada. Arnau afirma que en aquestes novel·les 
“l’objectivisme és fals i el subjectivisme no fa més que augmentar” (Arnau 1979, 39). 

836 Vegeu Genette (1972, 245-252), Rimmon (1976; Sullà 1985, 170-171) i Maingueneau/Salvador (1995, 
29-30). 

837 Confronteu Maingueneau/Salvador 1995, 107. 
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fet possible la consolidació de la nostra hipòtesi llançada en l’anàlisi de les 

estructures narratives de l’autora: Rodoreda inicia en aquestes novel·les un 

estil literari personal centrat en una expressió directa i senzilla, tot incloent 

les formes lingüístiques que poden tenir en la realitat els seus personatges. 

Els elements destriats vinculables amb les formes del relat oral són diversos 

i força abundants. Rodoreda ompli els seus textos amb formes lèxiques, 

morfològiques i sintàctiques que intenten reproduir amb la major fidelitat 

possible el to particular dels parlaments dels actors. Això és un fet continu 

en els fragments redactats amb l’estil directe, majoritaris en DH i HNF, i en 

el discurs indirecte lliure, més emprat en UD. Com hem anat veient, la 

localització de figures d’oralitat en aquestes novel·les ha de ser entesa 

sovint com una manifestació del registre directe que, a diferència del 

registre col·loquial, manté un control personal sobre les manifestacions 

lingüístiques emprades.839 

 

Hem de destacar, sens dubte, l’ús de tres recursos estilístics que 

proporcionen en alguns moments un ritme molt marcat, que agilitza la 

lectura i la comprensió de l’estat d’ànim dels protagonistes. Ens referim a 

l’enumeració, la repetició i l’el·lipsi, que creen fragments narratius com els 

següents: 

a) Em plau de saber que hi ha qui m’estima, que hi ha un home que 

pensa en mi, que voldria besar-me i no gosa, que jo sóc per a ell 

l’única dona que no podrà assolir, que quan em mira em besa i jo 

agraeixo aquestes besades imaginàries que em lliguen més a ell 

que tots els mites socials. (DH, 147) 

b) passem horts i més horts. A l’altra banda de carretera una noguera 

branda les branques carregades de fruit verdós. Muntanyes i més 

                                                                                                                                                                                   
838 Vegeu Pericay/Toutain (1996, 219-233) i Salvador (1989, 15-16). 
839 Vegeu Salvador (1987, 214-215). 
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muntanyes es succeeixen innombrables, grises i blaves de tan 

lluny que són. (HNF, 134) 

c) “les noies, àdhuc les qui baixen de pobles veïns viuen la il·lusió 

d’unes hores felices... que jo no he conegudes.” (HNF, 112). 

 

Com veiem, les enumeracions sintàctiques [a)] provoquen una ordenació 

del discurs, d’una manera semblant als processos mentals de la llengua 

oral. Les enumeracions provoquen sovint la repetició anafòrica de 

partícules que ordenen el missatge exposat i enllacen les idees que 

componen el discurs; bé poden ser conjuncions subordinades, com 

l’exemple anterior; bé poden ser conjuncions coordinades copulatives 

(polisíndeton);840 etc.  Per la seua banda, l’ús de les repeticions en els 

fragments descriptius [b)] provoca una emfasització de les imatges que 

criden l’atenció de la veu narrativa, alhora que generen un ritme progressiu 

que fa avançar el relat. En general, la formulació d’estructures paral·leles és 

producte en moltes ocasions d’una voluntat organitzadora que provoca una 

lectura àgil i directa dels pensaments del protagonista.841 L’anàfora apareix 

també com un recurs estilístic amb una funcionalitat final semblant al de 

les repeticions, en tant que provoca una emfasització de la descripció de 

l’estat d’ànim dels personatges.842 Hem destacat anteriorment la formulació 

de molts dels inicis dels parlaments dels protagonistes de DH, que 

presenten frases encapçalades per conjuncions o pronoms idèntics (si, que, 

perquè) que  reforcen l’expressivitat i la immediatesa comunicativa del 

personatge; també UD843 i CM844 ens ofereix diversos exemples 

                                                             
840 I es passava amb llamineria la llengua pels llavis, recordant, i fruint, i assaborint el gustet d’aquells 

robins menuts (UD, 34). 
841 Recordeu l’exemple d’UD, 47. 
842 Com hem vist, en diverses ocasions és present en la formulació de preguntes retòriques: “Què diria el 

meu marit si sabés la veritat del que em passa? Què diria si sabés que els llavis que ell besa una mica 
displicentment com obeint un costum difícil de trencar, un altre home els ha besat? Què diria de mi” 
(DH, 148). 

843 Vegeu UD, 56-57. 
844 Vegeu CM, 89-90. 
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significatius. Rodoreda usa també diverses gradacions semàntiques, 

basades principalment en la repetició, per a emfasitzar diverses situacions; 

podem destacar l’exemple vist anteriorment en DH (pàg. 40) sobre l’acció 

de plorar. El resultat és una prosa rítmica que distribueix la seua intensitat 

conceptual. 

 

D’altres ocasions, les repeticions es manifesten com un acte propi de la 

retroalimentació produïda en situacions d’immediatesa comunicativa, com 

un fenomen propi del discurs oral845; hem observat diversos casos en HNF, 

on apareix moltes vegades en les descripcions imprecises que la 

protagonista fa del poble. Igualment, en UD, es fa ús de la repetició com un 

recurs per potenciar l’oralitat del text, fins i tot en els parlaments del 

narrador, que introduït dins de la consciència del personatge intenta 

reflectir la immediatesa de la llengua parlada, amb les conseqüències 

posteriors lògiques, com és la repetició lingüística.846 

 

En relació al recurs emprat en l’exemple c), l’el·lipsi, cal destacar que el 

seu ús provoca una agilització del temps de la història respecte del temps 

discursiu, ja que delimita els plànols descriptius per tornar al plànol 

diegètic principal. Rodoreda empra també l’el·lipsi per guiar plànols 

descriptius successius, fent possible un canvi de missatge sense que hi haja 

un trencament discursiu brusc.847 La seua presència va normalment 

indicada amb els punts suspensius i intenta reflectir en tot moment les 

interrupcions pròpies del llenguatge oral.848 Encara que el seu ús és 

nombrós en aquestes novel·les de Rodoreda, podem destacar el capítol V de 

DH, que recrea els records d’infantesa de la protagonista, que marca el seu 

                                                             
845 Payrató 1988, 71-72. 
846 Vegeu UD, 95-96. 
847 Vegeu DH, 21; UD, 191; CM, 127. 
848 Vegeu HNF, 30-31, 34; CM, 136. 
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ritme amb l’el·lipsi. La supressió d’elements lingüístics provoca també una 

emfasització de la situació descrita, un efecte pròxim al recurs de clímax 

que hem estudiat en diverses ocasions.849 Però en general, la utilització de 

l’el·lipsi presenta una major freqüència en les insercions d’analepsis que 

possibiliten descripcions d’ambients anteriors a la història principal;850 

l’el·lipsi esdevé, doncs, en aquestes novel·les una base important per a la 

recreació de situacions descriptives que, inserides al llarg del discurs, 

marquen sovint el ritme narratiu. 

 

Tots tres recursos, l’enumeració, la repetició i l’el·lipsi, s’entrecreuen 

sovint en els fragments de major agilitat discursiva, de tal manera que es 

produeix una sensació de mímesi del pensament del personatge, minvant 

així totalment la distància entre el discurs i la història de la novel·la.851 La 

major presència d’aquests recursos es troba en les dues primeres novel·les 

analitzades, on hi ha un ús més abundant de l’estil directe. En els textos 

rodoredians dels anys trenta, l’enumeració, la repetició i l’el·lipsi, formes 

característiques del relat conversacional,852 presenten una ordenació i un 

ritme similar a l’evolució de la llengua parlada; d’igual manera es 

presentaran aquests recursos en la narrativa de maduresa de l’autora.853 És 

evident sobretot l’ús continuat de l’el·lipsi en la totalitat del seu corpus 

narratiu, un dels encerts més valorats pels autors d’El malentès del 

noucentisme854 en la innovació que significa la narrativa de Mercè 

Rodoreda, en tant que incorpora mecanismes del relat conversacional —

entre els quals destaquen, sens dubte— en el discurs literari sense perdre el 

                                                             
849 Vegeu DH, 69; UD, 51-52. 
850 Vegeu DH, 44; HNF, 62; UD, 203. 
851 Vegeu HNF, 110. 
852 V. Salvador, “L’anàlisi del discurs, entre l’oralitat i l’escriptura” (1989, 23). 
853 Notem com Xavier Pericay i Ferran Toutain (1996, 225) indiquen la presència d’aquests tres recursos 

estilístics en els passatges descriptius dels textos posteriors de l’autora, els quals marquen —segons els 
autors— el ritme del discurs. 

854 Pericay/Toutain 1996, 228-229. 
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grau de correcció i d’adequació que el gènere exigeix.855 Els textos que 

hem estudiat són, en certa mesura, ben lluny de l’equilibri ideal entre 

discurs literari i registre oral, un punt al qual arribà l’escriptora en els 

textos de maduresa, però presenten els primers temptejos literaris per trobar 

el seu estil personal. 

 

Hem de destacar finalment, l’humor com un dels recursos més emprats per 

tal de minvar la distància entre el discurs i la història narrativa. Aquest 

element és representatiu del registre oral i és inserit per l’autora per tal de 

reflectir d’una manera més real la parla dels personatges, com també per a 

cridar l’atenció dels lectors, en sentir-se més atrets pels continguts de la 

història narrada. És un recurs lògicament ressaltable en dues d’aquestes 

novel·les, UD i CM, novel·les en les quals, com hem indicat al llarg de 

l’anàlisi, és més destacable la influència de narradors coetanis a Rodoreda; 

és el cas sobretot de l’obra de Francesc Trabal en la primera, on trobem un 

humor general, relacionat des de l’entramat de l’argument que intenta 

ressaltar diversos passatges de la novel·la. Pensem que el comentari sobre 

l’obra de Trabal que ofereixen X. Pericay i F. Toutain en El malentès del 

noucentisme (1996, 116) és aplicable als intents rodoredians d’utilitzar 

l’humor com un recurs narratiu; l’humor de Trabal, com el de Rodoreda, no 

esdevé natural i conseqüent amb el to col·loquial de la resta del relat, es 

troba immers en un discurs narratiu que sovint perd la línia conversacional 

per ser interromput per fragments construïts amb un llenguatge més 

elaborat i artificiós. Aquests autors, com recorden Pericay i Toutain (1996, 

116), ofereixen un humor “on es mesclen feliçment les influències de les 

avantguardes europees d’entreguerres i la tradició satírica catalana del vuit-

cents”. 

                                                             
855 L’afirmació dels autors de l’estudi esmentat afirmen en rotunditat que “no és exagerat afirmar que, en 

la novel·la catalana moderna, el problema de l’equilibri entre la construcció narrativa i la naturalitat en 
la veu dels personatges, qui primer el resol és Mercè Rodoreda” (Pericay/Toutain 1996, 229). 
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Per tant, podem observar que l’existència d’elements vinculats amb 

l’oralitat en els quatre textos analitzats denota un interés de l’autora per 

oferir uns relats construïts segons els elements estilístics que empren els 

autors dels anys trenta més agosarats, bàsicament els corresponents a 

l’anomenat grup de Sabadell. Carme Arnau, en l’estudi Marginats i 

integrats en la novel·la catalana (1925-1938), sosté també que l’oralitat és 

un dels principals aspectes diferenciadors d’aquests autors, com és el cas de 

Trabal, de qui ressalta que “es decanta per un llenguatge que representa 

l’intent ben innovador de reproduir la manera de parla de la burgesia 

autòctona d’abans de la guerra” (Arnau 1987c, 141).856 Rodoreda és 

conscient, doncs, de l’ús d’elements propis del relat conversacional. De la 

nostra anàlisi hem observat sovint l’aparició de recursos d’oralitat que 

intenten en molts moments acostar el model lingüístic a la parla pròpia del 

personatge. Un exemple significatiu l’hem trobat en la novel·la CM, on la 

distinta procedència social dels protagonistes força l’autora a trobar 

maneres diferents d’expressar-se, tot intentant reflectir una coherència 

lèxica i expressiva que manifestés la seua identitat. Hem observat també 

com l’escriptora, en la seua vessant periodística, també feia ús d’aquests 

recursos, en un intent d’oferir un llenguatge natural i directe que fos 

atractiu per al lector model d’aquestes publicacions; les entrevistes de 

Clarisme són novament un excel·lent exemple. Per la seua banda, les 

publicacions infantils de La Publicitat, presenten un conjunt força 

interessant de formes col·loquials (repeticions, onomatopeies, 

                                                             
856 Pere Gimferrer, en la introducció de l’edició moderna de Moment musical (1936) de Carles Soldevila, 

destaca també l’equilibri lingüístic obtingut per l’autor en aquesta novel·la, que representa “el punt 
màxim d’elegància elaborada fins a prendre un caient de natural (lluny ja de l’arcaisme i gal·licisme 
deliberats de Xènius, o de la creació d’una nova llengua paral·lela basada en dades efectives de la 
llengua real que és la comesa de les traduccions de Dickens per Carner) s’imposa com a punt 
d’arribada de la prosa del Noucentisme.” (Gimferrer 1992, 10). Vegem, doncs, com els autors dels 
trenta van progressivament assolint un model de llengua apta per a la narrativa que, sense trencar amb 
els objectius de fidelitat normativa del noucentisme, prenga un to de naturalitat i d’immediatesa que la 
prosa anterior no ho havia aconseguit. Rodoreda es troba enmig d’aquesta evolució generacional. 
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senyalitzacions deíctiques, elementes entonacionals i paralingüístics, 

elements d’interrupció del discurs, etc.), que aconsegueixen un discurs 

adequat al registre literari, sense cap interferència per a la recepció del 

missatge, en un intent obvi d’adaptar les històries al perfil específic del 

lector infantil. Per tant, localitzar elements vincultas amb aquest registre 

lingüístic dins l’obra narrativa de Rodoreda no és gens agosarat;857 l’autora 

se’ns manifesta des dels seus orígens preocupada per insertar-los d’una 

manera natural i fluïda. El resultat és un model de llengua àgil procedent de 

la quotidianitat al qual l’escriptora afegeix l’elaboració personal per tal 

d’aconseguir una adequació completa al registre i al gènere on s’hi 

inclouen. 

 

                                                             
857 Xavier Pericay i Ferran Toutain, en l’anàlisi que fan sobre els narradors posteriors al moviment 

noucentista, entre els quals destaquen el cas de Salvador Espriu i de Mercè Rodoreda, observen que 
aquests autors “volen eliminar dels seus estils tot el que hi resulta accessori o fals i volen acostar la 
llengua a les tendències habituals de la parla.” (Pericay/Toutain 1996, 194). 
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3.6 La perspectiva narrativa: el mode, la veu narrativa i el 

narratari 

 

Aquestes obres són narrades des d’una focalització interna (FI), això és, 

des d’un focus que veu l’acció des de l’interior del nivell diegètic. En DH 

tenim una focalització interna mòbil,858 ja que podem destriar un FP (n) 

variable, corresponent als dos focus distints representats pels dos 

protagonistes. La doble modalització creada en la primera novel·la, que 

permet oferir una mateixa informació des de dos punts de procedència 

d’informació diferents, no és usada per l’autora en els altres textos 

d’aquesta època, i no serà gairebé fins Mirall trencat859 quan permetrà 

aquesta variació de focus narratius, un tret que apareix també en la novel·la 

pòstuma Isabel i Maria.860 L’ús d’un FP (n) exigeix l’existència d’una 

senyalització deíctica que identifique cada focus, un fet que en DH es resol 

amb el títol Ell/Ella/Tots dos de l’inici dels capítols. 

 

Per contra la resta de novel·les ens ofereixen un únic FI, responsable de tota 

la procedència de la informació derivada de la història. Aquesta FI recau en 

un personatge (FP1), en el cas de HNF, i en un narrador heterodiegètic, en 

el cas d’UD i de CM. El FI d’aquestes novel·les és igualment el 
                                                             
858 Vegeu Genette 1972, 244. 
859 La novel·la presenta distints punts de vista oferts per un jo narratiu que recull tots els pensaments dels 

partíceps de la història. L’autora recuperarà en Mirall trencat la presència d’un narrador heterodiegètic 
en tercera persona com una resposta lògica d’unes exigències estilístiques més complexes. El tram 
argumental és més dens i cal, doncs, una persona objectiva, aliena a la història que faça de nexe amb el 
lector, que desconeix un gran munt de detalls del medi i dels personatges que creen l’acció. Carme 
Arnau destaca aquesta innovació en el pròleg de la novel·la en l’edició de 1983 (Arnau 1983a, 6), a 
partir de la inclusió d’un major nombre de personatges i del tractament d’un període considerable de 
temps literari. Rodoreda també s’hi refereix en el pròleg de l’obra: “La novel·la d’una família havia de 
ser més àmplia, havia de tenir més obertura. No podia fer explicar la novel·la per un sol personatge... 
Havia de substituir el monòleg per l’estil narratiu.” (Mirall trencat, 15). 

860 Els distints procediments narratius que hi ha a Isabel i Maria són un bon exemple de l’evolució 
estilística de l’escriptora. Carme Arnau, al pròleg d’Isabel i Maria, assenyala la diferència estilística de 
les dues parts principals de la novel·la. “El carrer del desig”, la primera part, és més intimista; un 
conjunt de personatges hi parlen d’un fet concret, l’operació-avortament d’Isabel. Distints punts de 
vista, doncs, per parlar d’una realitat; els paràgrafs s’hi succeeixen i donen la visió particular del fet. 
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responsable de la selecció de la informació i de la subjectivització del relat, 

de tal manera que els continguts que li interessen són sotmesos a una 

amplificació descriptiva considerable, tot donant peu a l’establiment de les 

funcions de catàlisi esmentades en el primer apartat d’aquest capítol. 

Aquesta focalització fixa provoca que apareguen en el discurs elements 

personificadors, com és el cas dels possessius o dels deíctics de persona, 

que aproximen el text al punt focal del personatge o del narrador 

corresponent. La subjectivització modal provoca fins i tot l’apropiació per 

al narrador protagonista de HNF d’expressions d’altres personatges de la 

novel·la. 

 

L’ús de la FI en totes les quatre novel·les861 permet el control directe de la 

informació per part d’un personatge o d’un narrador inserits en el nivell 

diegètic, la qual cosa subjectivitza enormement la narració, ja que la 

narració es construeix sempre a partir del procés de selecció de la realitat 

que el punt focal realitza. Tot açò es concreta en un seguit d’elements 

procedents de la subjectivització modal862 que impregnen els relats: 

descripcions personals, comentaris crítics, visió personalitzada, ús de 

qualificatius i de possessius, paralepsis discursives,863 etc. 

 

No obstant això hi ha una progressiva voluntat de desproveir el text 

d’aquestes característiques, de tal manera que en HNF hem destriat 

fragments construïts més prop d’un objectivisme descriptiu, semblant a les 

observacions d’una càmera cinematogràfica,864 que intenten donar les 

coordenades del cronotopo suficients per a la localització posterior de 
                                                                                                                                                                                   

“Diari de Maria”, la segona part, és molt més intimista, on un protagonista en primera persona duu tot 
el fil narratiu. 

861 Recordem que a l’inici d’UD s’insinua una escassament definida FE, a partir d’un narrador 
extradiegètic que presenta l’obra i l’ofereix als lectors. 

862 Confronteu Kerbrat-Orecchioni (1980, 156-188) i Rigau (1981, 114-120). 
863 Vegeu Genette 1972, 249-252. 
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l’acció, però finalment és la subjectivització la que domina la resta de 

l’obra; en CM hem localitzat també descripcions objectivistes semblants. 

En UD i sobretot en CM també trobem fragments semblants; en la novel·la 

del 1936 observem aquesta característica en les llargues relacions 

d’objectes o de persones presents en l’acció, desproveint-les de qualsevol 

adjectivació i fins i tot d’acció verbal. 

 

Les alteracions més destacables en la focalització d’aquestes novel·les són 

les paralepsis, a partir de les quals el focus s’introdueix en la consciència 

dels personatges, amb l’ajut expressiu de l’estil indirecte lliure. En HNF 

hem destriat tan sols un exemple en el qual la narradora entra en el 

pensament del personatge per fer una descripció més exacta, també a partir 

del suport expressiu del DIL. En UD i en CM les paralepsis amplien el seu 

abast, de tal manera que bona part dels relats es construeixen a partir d’una 

focalització zero, en introduir-se sovint el focus narratiu en l’interior dels 

personatges. Novament aquesta introspecció és possible gràcies al DIL, on 

s’arriba a un just equilibri entre el focus interior del personatge i el focus 

del narrador, és a dir, el personatge és qui veu les accions en aquell 

moment, però és el narrador qui les reporta. El focus narratiu ens ofereix en 

aquests casos el pensament dels personatges i la seua particular manera de 

veure el món exterior, de tal manera que desapareix l’acció 

subjectivitzadora del narrador. En UD hem observat fins i tot una situació 

interessant de desdoblament de punt focals dins del mateix personatge, 

radicat en l’alter ego d’aquest. Però novament, després dels passatges amb 

una focalització zero, es reprén la FI que es desenvolupa majoritàriament al 

llarg del llibre. Finalment, podem destacar que l’alteració del punt focal 

general de l’obra, en introduir-se dins del personatge, provoca en UD i en 

                                                                                                                                                                                   
864 Sobre la influència de les estructures cinematogràfiques en la narrativa, hem tingut en compte Peña-

Ardid (1992, 121-127) i Company (1987, 19-56). 
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CM el canvi del model de llengua, en incloure l’escriptora una major 

presència d’element del registre oral, en un intent evident de reflectir la 

llengua de l’interior dels individus, tot contraposant-la a l’emprada pel 

narrador. 

 

La relació entre l’acció verbal i els nivells narratius de les novel·les 

estudiades es resol normalment amb l’equivalència simultània, és a dir, 

que es narren en present uns fets que són contemporanis a l’acció principal. 

Aquesta és una característica immediata de l’intent d’oferir uns textos on es 

redueix considerablement la distància entre la història i el discurs.865 

Novament hem d’interpretar aquest fet com un desig de l’escriptora per 

expressar més directament i natural el desenvolupament psicològic dels 

protagonistes.866 No obstant això, podem localitzar-hi també fragments 

corresponents a una relació ulterior, on es narren en pretèrit els fets passats; 

ens referim a les situacions d’analepsis, que recreen fragments anteriors en 

l’ordre actual de les narracions. 

 

Les novel·les presenten igualment un nivell narratiu intradiegètic o 

diegètic general on s’inclou la quasi totalitat dels continguts de la 

història.867 No obstant això, l’expressió es reforça amb la inserció 

d’històries secundàries procedents d’un nivell narratiu metadiegètic, 

encara que també podem incloure-les dins d’un mateix nivell diegètic.868 

Rodoreda inclou algunes vegades informacions complementàries que 

desenvolupen funcions explicatives i que es materialitzen en les analepsis 

                                                             
865 Confronteu Genette 1972, 276. 
866 D’una manera semblant ho hem d’entendre en el cas de CM, on l’estructura policíaca de la novel·la 

exigeix igualment un ús de la narració simultània, per tal d’oferir els esdeveniments al mateix temps 
que són coneguts i crear la sensació de misteri adequada. 

867 Tan sols podem destriar un fragment corresponent a un nivell narratiu extradiegètic en UD, corresponent a 
la introducció de la novel·la a la qual ens hem referit, i que intenta ser una invitació exterior —des de fora 
del nivell diegètic— a la lectura del llibre. Igualment podem entendre les localitzacions aïllades de 
personatges de la vida real dins de la novel·la CM: Maragall, Trabal, Vernet, etc. 

868 Vegeu S. Rimmon (1976; Sullà 1985, 172). 
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internes anteriorment analitzades. Recordem que Genette (1972, 287-288) 

les anomena analepsis metadiegètiques perquè inclouen històries anteriors 

dels personatges que faciliten la comprensió dels esdeveniments futurs. 

Igualment també podem trobar nivells narratius metadiegètics amb una 

funció temàtica de contrast o d’analogia, corresponents a la inserció 

d’històries normalment externes a la narració que contraposen la descripció 

dels personatges; ens referim bàsicament a les sil·lepsis temàtiques 

anteriorment esmentades, d’on destaquen, sens dubte, els paral·lels amb 

personalitats de la cultura (mitologia, literatura, etc.) de novel·les com UD, 

o les referències a persones del món del cinema de novel·les com DH o 

UD, uns personatges sobre els quals Rodoreda demostrava tenir una 

especial atenció.869 

 

Les novel·les analitzades presenten dues formes bàsiques de contracte 

narratiu. D’una banda, les dues primeres, ens presenten un narrador 

intradiegètic homodiegètic,870 un personatge central que ens relata allò que 

veu i que sent; d’una altra, les dues segones, un narrador intradiegètic 

heterodiegètic,871 no representat per cap dels protagonistes. En tots dos 

casos ens trobem davant d’un narrador pertanyent al nivell diegètic que 

ofereix la seua visió de les coses. Es tracta, per tant, d’un model de 

narrador semblant que relata una sèrie de continguts que desenvolupen la 

història; òbviament les distintes natures d’aquests (homodiegètic-

heterodiegètic) plantegen distintes modalitzacions del discurs resultant en 

cada novel·la. El model emprat, doncs, s’acosta al definit per Fernando 

Savater en l’article “L’evasió del narrador. Narrativa d’aventures i novel·la 

burgesa: dues tradicions literàries diferents” (1994, 6-9) en exposar la seua 

                                                             
869 Recordem les ovacions expressades a les personalitats del món de la cultura a les quals Rodoreda 

dedica les seues entrevistes publicades en Clarisme o l’article “Vampiresses d’ahir i d’avui” (Mirador, 
01.12.32, 6), on mostra la seua atracció envers les actrius més significatives de la seua època. 

870 Corresponent a la figura del jo protagonista, segons la terminologia de Norman Friedman (1975, 47-57). 
871 Corresponent a l’omnisciència neutral, segons la terminologia de Norman Friedman (1975, 50). 
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opinió sobre la relació entre el narrador i l’autor en els models literaris de 

ficció del segle XX; Savater opina que “el narrador parla de coses que no té 

dret a canviar substancialment al seu albir. [...] El narrador, per tant, 

transmet, però no inventa.” (pàg. 7). I així és, d’una manera semblant 

podem identificar les veus narratives de les nostres novel·les: un individu 

parlant que no fa sinó transmetre una visió peculiar de l’univers fictici, de 

les coordenades del cronotopo en les quals es desenvolupen uns 

personatges singulars que troben en la ficció una manera de manifestar la 

dificultat d’alterar l’evolució dels esdeveniments. La passivitat esmentada 

que regeix en moltes ocasions les actuacions dels personatges, incapaços de 

canviar el seu propi destí, marca igualment la natura dels narradors que 

guien les històries. En les dues primeres novel·les coincideixen els 

protagonistes amb els narradors,872 per la qual cosa és fàcil comprovar 

aquest peculiar tarannà, però en les dues segones, ens trobem un model de 

narrador semblant, unes figures literàries que tan sols ofereixen allò que 

passa, sense responsabilitzar-se de l’origen dels fets relatats. Esdevenen 

així eines de l’autora en la creació d’uns universos literaris que obeeixen a 

la seua voluntat. El motiu pel qual Rodoreda s’inclinà en les dues últimes 

novel·les estudiades per la creació d’una veu narrativa distinta a la del 

protagonista pot deure’s, al nostre parer, a la voluntat d’allunyar-se del 

control del relat per part del personatge, i fer possible una veu més 

objectiva que puga interpretar les actuacions dels actors; d’aquesta manera 

és possible usar tècniques expressives com l’humor o la ironia, que serien 

menys convincents si els generara el mateix protagonista. Malgrat tot, les 

diferències entre primera i tercera persona narratives d’aquestes novel·les 

responen a un mateix intent de focalització personal. Aquesta idea 

                                                             
872 El plantejament d’un narrador en primera persona en DH i en HNF és plenament significatiu en el 

corpus narratiu de Rodoreda. Carme Arnau (1982, 244) observa les semblances entre la veu narrativa 
de les publicacions de Rodoreda en els anys trenta i la primera obra publicada a l’exili, Vint-i-dos 
contes; Arnau hi destaca especialment la desaparició del narrador postulada en gran part dels textos 
rodoredians. 
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coincideix amb la proposta de Roland Barthes873 que distingeix entre 

narració personal i impersonal com una mena de superació de la 

diferenciació tradicional de l’estructuralisme.874 Al nostre parer, UD i CM 

responen a una mateixa focalització que les anteriors novel·les. Barthes875 

apunta la possibilitat de considerar textos narrats en tercera persona com a 

narracions personals, a causa de la possibilitat de transformar les persones 

narratives sense alterar el sentit general del discurs. Si fem l’aplicació a 

fragments on la veu narrativa s’identifica amb el narrador heterodiegètic, 

en tercera persona, observarem que un canvi de persona gramatical no 

afecta la comprensió i l’evolució del relat.876 La desaparició del narrador 

heterodiegètic no implica una minva de la informació, ja que la tercera 

persona narrativa s’identificava plenament amb el pensament del 

protagonista. La distància entre el lector i el text tampoc no ha variat 

gairebé, ja que aquest hi coneix el desenvolupament dels esdeveniments 

d’igual manera. La focalització de les quatre novel·les estudiades de 

l’autora és, per tant, semblant. 

 

                                                             
873 Com bé apunta Ángeles Sirvent en el llibre Roland Barthes. De las críticas de interpretación al 

análisis textual de l’any 1989, l’estructuralisme diferencia tradicionalment tres formes clàssiques de 
presentació del relat: 1. El relat és oferit per una persona identificable que manifesta el seu jo (el 
narrador com a autor). 2. El narrador és una espècie de consciència total (omniscient) que és alhora 
interior als seus personatges ja que sap el que els passa, i exterior, ja que no s’identifica en cap 
d’aquests (el narrador com a testimoni omniscient) 3. El narrador ha de limitar el seu relat a allò que 
observem o sabem dels personatges, com si cada un d’aquests fora l’emissor del relat (el narrador com 
a personatge). 

874 Per a Barthes (Sirvent 1989, 200 i següents), l’anàlisi textual supera en aquest sentit les propostes 
teòriques de l’estructuralisme a causa de la consideració de l’autor, el narrador i els personatges com a 
identitats enllaçades i no aïllades en el discurs narratiu, de tal manera que l’única diferenciació possible 
en la focalització d’un text és entre el discurs personal (je) i impersonal (il), sense que els elements 
formals de les dues persones gramaticals siguen imprescindibles per a aconseguir l’efecte focalitzador 
desitjat. 

875 Confronteu Barthes (Sirvent 1989, 200 i següents). D’una altra banda, Jonathan Culler (1975, 283-284) 
critica la possibilitat d’intercanviar les persones narratives d’un text sense que s’hi altere la perspectiva 
narrativa: “Allò que impedeix a una oració ser reescrita en primera persona és la presència d’elements que 
implícitament identifiquen el narrador com a algú diferent del personatge citat en l’oració, i així el senyal 
del narrador es converteix, amb una paradoxa curiosa, en el criteri d’una manera «impersonal» del 
discurs.” (Culler 1975, 284) 

876 Vegem, per exemple, el resultat en un fragment d’UD: “He entrat al cafè i he donat el Déu vos guard 
als amics que tot just si han fet esment de la meva presència. Jo d’avui endavant, tindré un amant. Em 
permetré el luxe de tenir un amant.” (UD, 139) 
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Cal matisar però, que en DH, a l’igual que en la focalització, la procedència 

de la veu narrativa és també doble877 i, per tant, podem parlar-ne d’un 

narrador intradiegètic homodiegètic mòbil, depenent de la concreció de la 

veu narrativa en un o en altre personatge. En la resta de narracions no hi ha 

aquesta duplicitat. Per contra, trobem una total coincidència en les funcions 

establertes per aquests narradors; hi ha, en primer lloc, una funcionalitat 

narrativa òbvia resultant del desenvolupament de la història a partir del seu 

control. Podem parlar-ne també d’una funció organitzativa, corresponent a 

l’estructuració de la pròpia novel·la que ens aporta el narrador. En tercer 

lloc, cal destacar la funció testimonial que la figura del narrador 

desenvolupa en aquestes novel·les, encara que és més destacable en DH i 

HNF, on el narrador és homodiegètic; així la veu narrativa manifesta en 

distintes ocasions la seua relació afectiva respecte a la història. En HNF i 

en UD hem detectat una tímida funcionalitat ideològica de la veu narrativa 

que s’origina en la creació d’una sèrie de comentaris sobre alguns fets 

localitzats en el marc històric i social en què es mouen les històries. I 

finalment, en UD, també hem pogut observar la funció comunicativa en el 

narrador, ja que en diverses ocasions sembla dirigir-se a un destinatari 

concret sobre el qual vol cridar l’atenció. 

 

Podem concloure l’estudi de la veu narrativa amb l’anàlisi comparada dels 

esquemes ficcionals resultants d’integrar els tres nuclis centrals de la 

perspectiva narrativa, segons la proposta esmentada de Genette (1991, 64-

72); la figura primera (a l’esquerra) correspon a DH i HNF, la figura 

segona (a la dreta) correspon a UD i CM: 

 

                                                             
877 Hi ha, per tant, un intent d’aconseguir una narració a partir de l’alternança entre dues focalitzacions 

identificades amb els dos protagonistes. Aquesta tècnica introdueix en el text un element dinàmic que, 
en paraules de l’estudiós Yuri H. Lotman del llibre Estructura del texto artístico (1970, 335), 
provoquen la rivalitat de les dues perspectives on cada una d’aquestes “pretén ser la vertadera i tendeix 
a afirmar-se en la lluita de contraris”. 
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Ficció homodiegètica          Ficció heterodiegètica 

 

 

En les quatre obres no hi ha mai cap identificació del protagonista o del 

narrador amb l’autor, es tracta, doncs, de relats ficcionals.878 Les dues 

primeres novel·les són ficcions homodiegètiques en tant que hi ha una 

coincidència entre el narrador i el protagonista,879 encara que l’autor també 

és distint. Segons Ángeles Encinar, en l’article “Mercè Rodoreda: hacia 

una fantasía liberadora” (1986), és un recurs que Mercè Rodoreda empra 

des dels seus inicis literaris880 com a “estrategia ideal merced a la cual el 

lector podrá identificarse más fácilmente y experimentar subjetivamente los 

miedos o angustias de los personajes” (Encinar 1986, 3), de tal manera que 

el discurs en primera persona redueix la distància amb el lector. Per contra, 

les dues últimes pertanyen al grup de les ficcions heterodiegètiques on els 

tres elements que formen part de l’esquema són distints; la veu narrativa de 

la novel·la es fa a partir d’un narrador en tercera persona diferent al 

protagonista.881 

                                                             
878 Vegeu Genette 1991, 67. 
879 La identificació entre el narrador i el protagonista en un text literari, que observem en DH i en HNF, és 

interpretat per Norman Friedman com “el punt de vista més útil si volem esbossar el desenrotllament 
d’una personalitat a mesura que acumula experiència, comptant que ha de posseir prou intel·ligència i 
sensibilitat per escatir i percebre el significat d’aquell procés” (1975, 57). Wayne C. Booth (apud 
Amorós 1985, 12) afirma que la mímesi narrador-protagonista és una constant en la narrativa 
contemporània, una derivació lògica de la literatura del nostre temps. 

880 Una gran quantitat d’obres de Rodoreda seguiran aquest esquema: La plaça del Diamant, El carrer de 
les Camèlies, Viatges i flors, Quanta, quanta guerra..., La mort i la primavera i Isabel i Maria. 

881 Giuseppe Grilli justifica en l’article “A partir d’Aloma” el canvi narratiu en algunes obres de Rodoreda 
en tercera persona, que apareix també en diversos contes, com “un fràgil encobriment d’una adhesió 
totalitzadora al punt de vista de la protagonista” (1987, 153). Les novel·les posteriors de l’autora on hi 
ha un relat en tercera persona són AM, Jardí vora el mar i Mirall trencat. 
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D’una manera semblant a la descripció de les veus narratives de les 

pel·lícules podem definir els seus narrataris. En les quatre novel·les 

podem localitzar un narratari extradiegètic (NTE), un destinatari anònim 

que sembla trobar-se fora de la ficció. En DH hi ha també un doble 

destinatari intern [NTI (1 i 2)], corresponents a la mateixa recepció que fa 

cada personatge del seu relat, posat en forma de diari. 

 

Aquests anònims NRE poden ser reconstruïts a partir de les referències 

indirectes que es donen al text.882 En els quatre textos s’intercalen 

informacions complementàries o de confidències que el NI ofereix a un 

receptor extern de l’obra per tal d’afavorir la seua lectura i comprensió. 

Aquesta és una conseqüència del caràcter psicologista de les obres 

estudiades, que provoca que l’autora oferesca, a través de la veu narrativa 

del narrador o del protagonista, les dades suficients per tal de reconstruir 

l’evolució del personatge. Hem destriat fins i tot algunes apel·lacions 

directes al NRE (a través de l’ús de la segona persona del singular) en 

novel·les com DH, al qual van adreçades abundants preguntes retòriques 

que formulen els narradors, tot i saber que no els seran respostes 

directament per cap altre actor. Amb tot això, en les novel·les estudiades, 

podem construir un narratari extradiegètic de grau zero,883 ja que les dades 

obtingUDes no són suficients per caracteritzar concretament la personalitat 

del NRE. 

 

Podem aplicar-hi la idea del teòric estructuralista Jonathan Culler, del llibre 

La poética estructuralista. El estructuralismo, la lingüística y el estudio de 

la literatura (1975), al voltant de la interacció continuada que s’estableix 

                                                             
882 Vegeu G. Prince (1973; Sullà 1996, 154-157). 
883 Confronteu G. Prince (1973; Sullà 1996, 154). 
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en un text narratiu entre el narrador i el lector o destinatari, de tal manera 

que “a mesura que comença a sorgir la imatge del narrador, s’esbossa la 

d’un lector imaginari” (pàg. 278). Segons Culler, la pròpia narració indica 

des del començament què cal contar al lector, com pot reaccionar i quines 

deduccions o connexions ha d’acceptar. Amb aquesta idea podem concebre 

que Rodoreda pretén buscar un lector model universal que vol conéixer la 

realitat immediata dels personatges, i mostrar-li d’una manera natural el 

desenvolupament dels esdeveniments. El narrador d’aquestes novel·les és 

un mer introductor de les accions immediates, una imatge que coincideix 

amb la definició de la funcionalitat del narrador que dóna Félix Martínez 

Bonati en l’assaig La estructura de la obra literaria (1960): “La mímesis 

del narrador es el fundamento de los discursos dialógicos o monológicos de 

los personajes. [...] Además, es discurso mimético el que pone ante 

nuestros ojos a los personajes, los posibles hablantes.” (pàg. 60). Els 

narradors d’UD i de CM tenen com a única finalitat l’estructuració dels 

diàlegs i dels monòlegs dels personatges. Efectuen, per tant, una acció de 

distribució de l’aparició directa de la veu del protagonista. El narratari és, 

per tant, el receptor anònim i indirecte de l’acció d’aquests narradors. 

 



 571



 572

3.7 Balanç 

 

En primer lloc, hem d’assenyalar que la dedicació periodística posà en 

contacte l’escriptora amb els cercles intel·lectuals catalans del moment, bé 

a partir del treball desplegat (entrevistes principalment), bé a través de la 

pertanyença a l’Associació de la Premsa de Barcelona. Aquest factor és 

força important en una escriptora que acaba d’iniciar la seua formació. 

Segons hem vist, Rodoreda començà a escriure en els mitjans de 

comunicació poc després d’haver publicat la seua primera novel·la, la qual 

cosa ens fa entendre almenys en la complementarietat de la seua activitat 

periodística i literària. 

 

És cert que la formació derivada de l’ambient familiar és la base cultural de 

Rodoreda, però el contacte amb els cercles literats de la Barcelona dels anys 

trenta crea unes inquietuds socials, culturals i polítiques que acceleren aquesta 

formació. Rodoreda pren així consciència de l’impuls que cal donar a la 

cultura catalana després d’uns anys de dictadura (1923-1930) en el qual 

s’havien alentit alguns progressos dels primers vint anys del segle. Així 

mateix, trobem un altre objectiu de l’autora en diversos textos de l’autora 

analitzats —tant literaris com periodístics—, l’assoliment de la igualtat de la 

dona a Catalunya. En l’estudi de les quatre primeres novel·les de Mercè 

Rodoreda hem pogut comprovar la importància dels primers contes de 

l’autora, unes obres que obeeixen possiblement a una dedicació menor de 

l’autora a la literatura, arran de l’esclat de la guerra civil, que li impedia 

enllestir peces de major llargària com les fetes en els anys anteriors. Són 

certament un referent complementari a l’estudi de les novel·les de preguerra, 

ja que hi presenten elements comuns a les novel·les de l’època; destaquem-hi 

especialment el tractament del tema de l’adulteri, les conseqüències negatives 

del descobriment dels secrets, o bé la relació entre la infantesa i el sentiment 
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de la felicitat. Cal incidir en la presència contínua d’aquest tema: la transició 

al món dels adults és un món conflictiu per als protagonistes dels contes, com 

també ho és per als de les novel·les. La infantesa, descrita idíl·licament en els 

contes infantils de La Publicitat, queda ben lluny. 

 

Arran d’aquestes observacions podem afirmar que, en general, trobem en 

tots els textos analitzats de l’autora indicis de la recerca de la pròpia 

identitat que fa Rodoreda com a escriptora. S’insinuen així diversos tòpics 

literaris i tècniques descriptives i estructurals que són presents en 

narracions posteriors. DH, HNF i UD són en certa mesura novel·les 

psicològiques que ofereixen el retrat intern de l’evolució d’uns personatges 

en transformació. Unes narracions que no incorporen la tècnica innovadora 

d’aquella època anomenada monòleg interior, i que l’autora desenvoluparà 

en algunes obres posteriors. L’estil emprat aproxima el lector al 

coneixement del món intern del protagonista, que esdevé narrador en 

alguns fragments monologats. 

 

És ressaltable la pervivència de models vuitcentistes en les novel·les 

esmentades, alguns dels quals també seran presents en textos de l’època de 

maduresa de l’autora. La localització d’elements estilístics procedents de la 

tradició vuitcentista ve a confirmar alguns comentaris de la crítica 

rodorediana. Maria Campillo i Marina Gustà en l’estudi dedicat a Mirall 

trencat (1985, 22), afirmen que l’escriptora actualitza de vegades alguns 

temes de la narrativa vuitcentista, encara que confirmen el distanciament 

aplicat per l’autora. Així els continguts que són tractats connecten amb el 

romanticisme encara que amb un tractament clarament actualitzat. La 

mateixa Rodoreda n’és conscient al pròleg de la novel·la del 1974: “El 

segle passat havia estat fulletonesc. Almenys jo l’imaginava així. Amb 

senyors i senyores voltats de fills naturals, fills que els pares allunyaven de 
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les seves vides respectables. Un segle d’amors prohibits. Carregat de 

secrets de família.” (Mirall trencat, 19). Entre els elements relacionables 

amb les tècniques romanticistes, cal destacar, en primer lloc, l’ús expressiu 

de la natura, ens referim bàsicament al recurs a la falàcia patètica, emprat 

sobretot en HNF884 i en menor mesura en CM. Segons hem vist 

anteriorment, la natura es manifesta d’acord amb els sentiments dels 

protagonistes. En HNF, el medi en el qual es desenvolupa la protagonista 

acompanya contínuament la seua angoixa: la muntanya, el riu i els arbres es 

mostren grisos i desordenats.885 Igualment, la natura és el recer del 

personatge en els moments que necessita protecció886 i, paral·lelament a la 

davallada del seu equilibri mental, s’inicia la vinguda de la tardor (HNF, 

169-170). En CM, la natura també efectua un paper protagonista paral·lel a 

l’evolució del personatge. La nit pren una força simbòlica important en un 

ambient farcit de misteri que angoixa els personatges. La natura esdevé 

salvatge: hi ha vent, tempestes, pluges. 

 

                                                             
884 Aquest és un recurs que Rodoreda emprarà en altres textos, com per exemple en La Mort i la 

Primavera on la natura reflecteix l’estat opressiu del protagonista: “La fosca rajava espessa com si de 
les roques ragés nit. La nit que jo duia a dintre i que no em trauria de dintre ningú.” (La mort i la 
primavera, 137). En general, l’espai actant de La mort i la primavera té un precedent interessant en el 
marc espacial de HNF; com assenyalen Àngel Quintana i Imma Merino, en l’article “Dues propostes 
cinematogràfiques sobre la mirada de Mercè Rodoreda”, “Mercè Rodoreda, amb La mort i la 
primavera, ocupa una posició demiúrgica, crea un món fictici, una altra realitat, a partir de referències 
ètniques, rituals i costums primitius.” (Quintana/Merino 1993, 82). La creació d’aquestes societats és 
un fet característic de les novel·les simbòliques del nostre segle. Són obres oposades al racionalisme 
positivista que presenten, en paraules d’Andrés Amorós en Introducción a la novela contemporánea 
(1985, 120), “una visión del mundo propia del hombre primitivo, religiosos o poeta. Para ellos, las 
cosas concretas son manifestaciones de alguna fuerza oculta.”. La construcció d’universos simbòlics 
on regnen els costums de pobles primitius permet nous plantejaments i propostes que no eren possibles 
en la narrativa realista de la nostra escriptora. Amb l’aïllament dels personatges en espais simbòlics és 
possible el reflex de les angoixes pròpies de l’ésser humà. 

885 Recordem, per exemple, que mentre està pensant sobre l’atzucac en què es troba la seua relació 
amorosa, comenta que “He tornat a casa negra nit. Tot és perfumat i el vent em duu sentors 
desconegudes. És fosca la nit... tan fosca com els pensaments de la noia del molí. (pàg. 69) 

886  M’ajudaran les muntanyes que m’acullen, que són nobles i rudes, feréstegues i altives, amb 
aquella voluntat que només posseeixen els qui són forts i nets de pecat. Aquestes muntanyes 
m’ajudaran a aguantar totes les tramuntanades, a desafiar les tempestes, i a creure’m ben sola, i a 
sentir-me feliç d’ésser jo sola sense companyia de ningú per a desafiar-ho tot: a soterrar els 
records d’allò que fou, i a fugir de pensar en allò que no sé si vindrà (HNF, 169) 
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En segon lloc, hem destacat l’ús de temes fonamentats en la tradició 

romàntica com el patiment i l’angoixa dels humans. Sovint observem una 

Rodoreda preocupada per les passions humanes en un medi feréstec, siga 

urbà o rural, on els personatges duen els seus pensaments a situacions 

angoixants. Com a mostra d’aquest dolor, els individus repeteixen una frase 

com “Tot em fa fàstic; no vull res... no voldria res...” (UD, 208), una 

expressió també formulada per la protagonista d’AM: “L’amor em fa 

fàstic!” (AM, 9). I és que l’amor, com en les novel·les del romanticisme, 

desequilibra els personatges —tant masculins com femenins—, que es veuen 

incapaços de lluitar contra el seu poder. Una de les materialitzacions més 

concretes d’aquesta peculiar concepció del sentiment amorós és l’existència 

continuada de triangles amorosos, una característica que apareix igualment 

en els textos de maduresa de Rodoreda. Les difícils relacions entre la dona i 

l’home de les primeres novel·les de l’autora es repetiran en la resta de 

textos posteriors,887 si bé veuen augmentades les seues possibilitats. És així 

com naixen els triangles amorosos, que en novel·les com Mirall trencat 

tenen tanta força, a partir dels conflictes dels personatges primerencs de 

l’escriptora; la relació a dues bandes és la solució per a l’equilibri 

emocional de l’home i de la dona. L’heroïna rodorediana de les primeres 

novel·les reflecteix la terrible realitat de les dones casades a l’època, és a 

dir, la submissió i la manca d’iniciatives que els comporta la relació 

amorosa amb el seu marit. És per això que l’adulteri s’insinua com una 

consecució més positiva per al sentiment amorós. Podem observar, doncs, 

que les primeres novel·les de Rodoreda prefiguren les diverses relacions 

amoroses que plantejarà en novel·les posteriors. 

 

                                                             
887 Recordem l’afirmació de C. Arnau (1979, 31) “Teresa inaugura la galeria de les heroïnes 

rodoredianes”. M. Casals (1991a, 82) també veu en Teresa el model psicològic dels personatges 
posteriors de l’autora. 
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Com veiem, Rodoreda fon les tècniques psicologistes, les novedoses 

propostes del Grup de Sabadell i les estructures dels gèneres de moda, com 

el policíac, amb les formes més tradicionals de la narrativa catalana 

contemporània. L’autora, en la recerca del seu estil personal, prova diverses 

tècniques i fórmules per trobar una expressió més encertada i natural. El 

resultat, al nostre entendre, no és sempre satisfactori, ja que aquesta 

heterogeneïtat no és sempre emprada d’una manera adequada, de tal 

manera que en obres que pretenen ser bàsicament psicologistes, com és el 

cas de HNF, el retrat intern de la protagonista queda desdibuixat per la 

fortalesa de tècniques descriptives de l’espai o del context, que rebaixen la 

qualitat literària de la novel·la. D’igual manera succeeix amb CM, una 

novel·la policíaca que tot i usar l’estructura més bàsica del gènere, perd el 

nexe principal, el misteri, en detriment d’unes trajectòries personals que 

tampoc acaben de ser retratades correctament. 

 

Mercè Rodoreda busca en aquestes novel·les un estil propi per a redactar 

les seues històries. Conscient de la necessitat de crear un model de llengua 

culta, seguidora de la normativa fixada per Fabra i difosa pel noucentisme, 

intenta trencar l’encarcarament que els escrits noucentistes ofereixen. 

Experimenta noves maneres d’expressar en les quals el paper de la llengua 

oral, el reflex de la realitat dels personatges, va obtenint progressivament 

una major importància en la redacció general de l’obra. AM és la 

consecució d’aquest primer període d’aprenentatge;888 les quatre anteriors 

novel·les reflecteixen els intents de l’autora per minvar destacadament la 

distància entre el discurs i la història, per tal d’oferir la immediatesa dels 

                                                             
888 En efecte, aquestes són les conclusions a què arriba P. Gamisans després de comparar les dues 

versions d’Aloma en l’article “La llengua de Mercè Rodoreda” (1991, 354-355). L’autor observa 
que en la nova versió de la novel·la hi ha una major adhesió al registre col·loquial (eliminació de 
mots sintètics, eliminació de mots literaris, reducció dràstica de lèxic abstracte, desaparició de 
mots de poc ús, associació sintàctica de mots corrents, preferència d’elements morfològics a 
lexicals, etc.). 
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esdeveniments d’una manera directa i natural. És possible, doncs, destriar 

un seguit de recursos vinculats amb el registre oral que possibiliten la 

construcció d’un estil personal, propi dels prosistes del 25, dels hereus 

directes del noucentisme, que intenten superar així la rigidesa dels anteriors 

models literaris. Amb la inserció d’elements propis del relat conversacional 

l’autora intenta construir un text dins d’un registre neutre, equilibrat entre 

la llengua literària i l’expressió oral. El model de prosa integrada,889 

resultant de l’equilibri entre el model preconitzat pel noucentisme després 

de la reforma lingüística i la nova manera d’integrar la parla i la 

quotidianitat en el discurs narratiu dels narrador dels trenta, no és present 

en la globalitat dels textos rodoredians estudiats. Hi ha, això sí, diversos 

elements que delaten una intencionalitat concreta de l’autora per cercar 

aquest equilibri (la inserció de formes pròpies del registre oral, l’ús de 

l’humor, el plantejament de personatges i situacions reals i versemblants, 

etc.), però la manca d’ofici, la inexperiència, crea irregularitats estilístiques 

remarcables que allunyen aquestes novel·les del model estilístic propi que 

l’autora reflectirà en les novel·les posteriors.890 Amb el temps, i AM és una 

bona mostra d’això, l’autora aconseguirà un llenguatge farcit de 

connotacions fàcilment assimilables per un lector mitjà que pot compartir-

les sense adonar-se de l’esforç interpretatiu. Ací rau el mèrit estilístic que 

Rodoreda assaja en aquestes novel·les, en introduir tècniques narratives que 

busquen la facilitat d’assimilació dels continguts de la història per part del 

receptor sense que aquest se senta distret en el seu procés de lectura. Cal 

matisar, doncs, el concepte de col·loquialitat de l’obra rodorediana en tant 

                                                             
889 Pericay/Toutain 1996, 118. 
890 Estem d’acord, doncs, en l’afirmació de X. Pericay i F. Toutain sobre l’assoliment de la prosa integrada en 

aquests autors dels trenta, un model narratiu que “veu la llum amb el noucentisme, la filla legítima de la 
reforma lingüística i del nou ordre social i cultural” i que “ha trobat per fi el punt de contacte amb la tradició 
de prosa basada en la parla que arrenca de Verdaguer i Robert, passa per les narracions de Ruyra i pels 
articles de Carner, i desemboca en l’obra de Sagarra, Pla i la Rodoreda dels anys seixanta.” (Pericay/Toutain 
1996, 118). Rodoreda, després de l’experimentació i la formació que presenta en els anys trenta, entronca 
finalment en els anys seixanta amb la tradició literària catalana, en generalitzar en els textos de maduresa els 
trets més innovadors que presenta en la seua prehistòria literària. 
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que es refereix, no solament a l’ús d’un lèxic familiar, propi d’un registre 

oral, sinó també a tot un seguit d’estratègies discursives que aproximen la 

història relatada a la recepció final del discurs. 

 

En aquest sentit, observar la influència del periodisme en l’estil resultant de 

l’autora és un fet evident. Les entrevistes de Rodoreda, com també alguns 

dels articles periodístics de l’època, ens ofereixen les provatures d’una 

reportera que empra el registre oral per tal de fer arribar al lector els 

continguts més essencials de la seua entrevista, encara que no sempre es 

tracte de personatges atractius i que es plantegen temàtiques de major 

densitat conceptual. Rodoreda empra la llengua de la mateixa manera en la 

premsa que en alguns passatges de les seues primeres novel·les: per 

comunicar-se amb un lector mitjà que se sent atret pel to més informal dels 

seus escrits. Com hem indicat al llarg del nostre estudi, una vegada més 

veiem el paper que l’exercici periodístic provoca en els escriptors d’aquesta 

època. 

 

Finalment, pel que fa a la perspectiva narrativa dels textos de Rodoreda, 

podem observar que la focalització emprada potser siga un dels elements 

literaris més interessants. Així ho ha entés també la crítica, que destaca 

aquests textos per l’esbós que presenten de la veu narrativa en primera 

persona, una manera d’expressar les coses força intimista que es 

desenvoluparà plenament en l’època de maduresa posterior. Carme Arnau, 

en el llibre Mercè Rodoreda, destaca l’interés de les novel·les a partir 

d’aquest element estilístic: “Les primeres novel·les que publicà Mercè 

Rodoreda són interessants, malgrat rebutjar-les posteriorment l’autora, que 

en va exceptuar només una, AM, perquè reflecteixen la seva visió del món, 

centrada en un punt de vista femení.” (Arnau 1992b, 27). Rodoreda 

inaugura, per tant, una forma pròpia d’expressió de l’interior humà, on les 



 579

grans protagonistes són dones, el punt de vista de les quals és l’eix 

vertebrador de les narracions. En general, els procediments narratius de 

Rodoreda en aquestes novel·les connecten plenament amb la resta d’obres 

catalanes d’aquesta època. Com hem vist anteriorment, els escriptors 

catalans dels anys trenta s’allunyen de les tècniques dels narradors 

vuitcentistes en tercera persona i utilitzen narradors més personals i 

immediats; així mateix fan desaparéixer en algunes obres el narrador, de tal 

manera que el protagonista pren la veu narrativa en primera persona. Així 

els dos primers textos de Mercè Rodoreda, DH i HNF, enceten en la 

producció de l’autora la veu narrativa més innovadora dels escriptors 

catalans del moment.891 

 

Podem concloure, doncs, afirmant decididament que els textos analitzats 

presenten els primers temptejos literaris d’una autora que no trobarà el seu 

propi estil fins trenta anys més tard. La vàlua literària de les quatre 

primeres novel·les és escassa, però sí ho és pel que fa al perfeccionament 

del coneixement que tenim del conjunt de l’obra de Mercè Rodoreda. 

L’escriptora de La plaça del Diamant o de Mirall trencat no apareix per 

sorpresa en els anys seixanta i setanta, ha tingut un procés, una lenta 

evolució, pel camp de l’experimentació estilística, tot incorporant els 

elements de la tradició catalana i d’altres literatures a una manera personal 

de dir les coses, directament, senzillament. Amb les eines teòriques 

facilitades pels estudiosos del relat hem pogut destriar un seguit d’elements 

que ens ha fet concebre una major homogeneïtzació de l’esperada en els 

textos de preguerra; certament estem davant de novel·les amb estructures 

ben diferents, que responen a voluntats distintes de l’autora, però la 

                                                             
891 Un tèoric de la literatura, Andrés Amorós, en el llibre Introducción a la novela contemporànea, ens 

reforça la idea d’innovació de la literatura dels anys trenta, del qual Rodoreda és un exponent en 
aquestes dues novel·les: el narrador prototípic del segle XX se’ns dirigeix en primera persona i, en 
paraules d’Andrés Amorós (pàg. 98), “ensenya i mostra” la realitat com un testimoni més que és. 
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construcció general del discurs resultant s’hi assembla força. Rodoreda 

escriu per a ser escriptora, perquè creu en el seu futur ofici, però la guerra 

impedirà la seua lògica evolució. Una vegada observa que ha aconseguit un 

estil personal, ja en l’exili, crea nous textos seguint el model assajat 

anteriorment.892 El resultat la satisfà en major mesura, la qual cosa la duu a 

rebutjar definitivament els primers textos, que adquireixen així la 

característica d’esborranys corresponents a una fase de formació. 

Lògicament Rodoreda salva AM, una novel·la que presenta ja en la seua 

primera redacció les característiques apuntades de l’autora. La reescriptura 

del text no fa sinó confirmar la diferenciació existent dins del seu corpus 

narratiu: els textos experimentals, fins a AM, i els textos de maduresa, des 

d’AM. 

 

La gran escriptora de la literatura del segle XX, Mercè Rodoreda, va 

aconseguir ser-ho gràcies a l’experimentació literària i periodística dels 

anys trenta, dins d’unes circumstàncies personals, històriques, socials i 

culturals ben adverses. D’aquesta manera, la primera publicació de la 

postguerra, Vint-i-dos contes (1958), no fou realment la primera; DH, HNF, 

UD, CM i AM, com també les diverses participacions en els mitjans de 

comunicació, havien fet possible que l’autora trobés un estil propi i 

personal. 

 

En la fi de la nostra investigació podem contrastar el plantejament inicial 

de la hipòtesi exposada. Una vegada hem estudiat les quatre primeres 

novel·les de Mercè Rodoreda, amb l’anàlisi complementari de l’evolució de 

la narrativa catalana dels anys trenta i l’estudi del context personal de 

l’autora (biografia i societat), hem tingut una primera conseqüència 

                                                             
892 A. M. Espadaler (1993, 274): “en algunes d’aquestes obres ja hi ha temes que a la llarga seran els que 

definiran la seva narrativa”. 
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immediata que ha estat el coneixement del corpus narratiu de l’escriptora 

durant la II República. Aquest estudi ens ha permés el disseny de les 

estructures narratives emprades en aquests textos, a partir del qual hem 

pogut observar diversos elements que ens possibiliten una prefiguració de 

la narrativa posterior de l’autora. Òbviament en el treball d’aquest estudi 

hem pogut comprovar com la narratologia és una metodologia vàlida per a 

l’estudi de textos narratiu contemporanis i que de la seua aplicació podem 

extraure els elements bàsics en la construcció dels textos estudiats. Amb tot 

això podem confirmar la hipòtesi general que englobava aquest treball: les 

primeres narracions tenen una importància clau per a l’estudi del corpus 

restant de l’escriptora. Els textos de Mercè Rodoreda dels anys trenta 

presenten les provatures estilístiques d’una autora que inicia la seua 

trajectòria literària, relacionada íntimament en aquesta època amb el seu 

compromís com a dona i com a escriptora. 

 




