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Mercè Rodoreda 

L'obra de Mercè Rodoreda (Barcelona, 1908 - Romanyà de la Selva, 1983) travessa els punts cardinals 

de la literatura moderna occidental que es fa contemporània a partir de l'experiència de la guerra i, molt 

en particular, de l'exili. L'experiència de l'exili eixampla els límits del realisme literari, que de cap de 

les maneres no són suficients per a llegir Rodoreda, per a compartir la memòria del món des del qual 

ens parlen els seus llibres, els seus personatges. Nascuda amb el cine, com a tants dels seus coetanis els 

agradava de dir (Pere Quart, Rafael Alberti), Rodoreda és una escriptora autodidacta que es forma a 

través de la poesia popular i patriòtica, de les obres emblemàtiques de Verdaguer i Ruyra, de la 

literatura de quiosc i, després, del periodisme. És a partir de la guerra civil espanyola (Aloma, la seva 

primera bona novel·la, és del 1938) i, sobretot, de l'experiència de la Segona Guerra Mundial i de 

l'exili, que aconseguirà de donar forma al seu projecte, que es troba entre els de més ambició literària 

de la literatura catalana del segle xx i entre els llegats significatius de l'Europa contemporània. 

 És la novel·lista més important de postguerra per la densitat i el lirisme de la seva obra. És autora de 

la novel·la catalana més aclamada de tots els temps, La plaça del Diamant (1962), que es pot llegir 

actualment en més de vint idiomes. Comença a escriure contes per a revistes, com a fugida d'un 

matrimoni decebedor i, més tard, quatre novel·les d'un cop, que després rebutja, tret d'Aloma (1938), 

amb la qual guanya el premi Crexells. A les primeries de la guerra civil espanyola treballa al 

Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya i a la Institució de les Lletres Catalanes. 

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

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

(1966) guanya el premi Sant Jordi, el de la Crítica i el Ramon Llull. A mitjan anys setanta retorna a 

Catalunya, a la població de Romanyà de la Selva, on acaba la novel·la Mirall trencat (1974) i, entre 

d'altres, encara publica Viatges i flors i Quanta, quanta guerra..., el 1980, any en què li és atorgat el 

Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. 

 

La producció literària de Mercè Rodoreda incideix en la psicologia dels 

personatges. Estàs d’acord amb aquesta asseveració? Explica per què. 
 

L'obra literària de Mercè Rodoreda es caracteritza per l'ús de personatges principals femenins en les 

seues novel·les, exceptuant Un dia en la vida d'un home i Quanta, quanta guerra ... Este fet va 

provocar que erròniament s'associara a Rodoreda amb el moviment feminista. 

Els personatges protagonistes femenins es troben sotmesos a la problemàtica de l'home que, en molts 

casos, provoca un desig de trobar un espai propi. Com per exemple, el personatge masculí del 

«Quimet» en La plaça del Diamant impedix la realització personal de «Natàlia», que es troba sotmesa 

a la dominació masculina del seu marit i que inclús li arriba a anul·lar la seua pròpia identitat 

imposant-li una altra («La Colometa»). 

Gran part de les dones de Rodoreda, per herència de Virginia Woolf, presenten el seu llar com el refugi 

que els permet aïllar-se de la realitat exterior, que arriba fins tal punt que eixir a l'exterior del seu 

entorn familiar, els produïx malestar i se senten abandonades.  

 

Els personatges de Mercè Rodoreda tenen una forta personalitat i presenten una acurada descripció 

psicològica, encara que no física. Aquestes són  les principals característiques que els definixen: 

 

La recerca de l’equilibri 

La recerca de l'equilibri en la vida sembla una obsessió inconscient en l'autora. Els protagonistes que 

inventa també reflecteixen aquest desig, fins i tot aquells d'aparença menys complexa, com ara l'humil 

jardiner de Jardí vora el mar, observem sinó unes paraules d'aquest home: “I encara que un jardiner 

sigui una persona una mica diferent de les altres, i això ens ve de tractar amb flors, també tractem amb 

la terra. Una cosa es pot dir que fa la balança amb l'altra”. Tant els protagonistas masculins com els 

femenins de les narracions de Mercè Rodoreda tenen, en aquest sentit, diversos punts de coincidència. 
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No sempre tenen llibertat d'acció, la societat els oprimeix. Només són lliures en el terreny dels 

sentiments, en les sensacions i les seues manifestacions. 

Dos eixos de percepció marcaran decididament l’actuació de les protagonistes de Mercè Rodoreda, 

enmig d’un món extern que els ofega i un món intern que cerca constantment l'equilibri. L'amor serà, 

en molts casos, la font de desequilibri. Un amor procedent del feréstec món extern, que s'introduirà en 

l'afeblit regne intern. 
 

El complex món interior 

Un tret fonamental en la configuració dels personatges de Mercè Rodoreda és la complexitat 

psicològica que demostren. Mercè Rodoreda va abandonar el romanticisme imperant en bona part de la 

narrativa catalana del primer terç del segle per desenvolupar el psicologisme originat a Europa. 

La novel∙la psicològica suposa una forta innovació en la novel∙lística del segle XX, ja que construeix 

móns interiors complexos que s'amaguen darrere de fets quotidians. La trama senzilla imperant en la 

major part dels relats rodoredians esdevé així una carassa perfecta per tal de fer-hi descripcions 

psicològiques minucioses. 

 

L’aïllament de la societat 

Les protagonistes de Rodoreda són, principalment, dones solitàries i introvertides. Unes dones que se 

senten alienes al món on viuen i que manifesten, al llarg dels relats on les podem localitzar, un procés 

d'endinsament per tal de donar a conéixer el complex món interior que les caracteritza. En aquest 

sentit, podem destacar diverses protagonistes rodoredianes de novel∙les com Aloma (1938), La plaça 

del Diamant (1962), El carrer de les Camèlies (1966) o Mirall trencat (1974), entre altres. Observem, 

per exemple, l'afirmació següent de Natàlia, la protagonista de La plaça del Diamant: “Era veritat, 

però, que el meu pare sempre em deia que jo era de mena exigent... però és que a mi em passava que 

no sabia ben bé per què era al món”. El subjecte existencialista desconeix els motius a través dels quals 

la seua vida es regeix: aquesta és la base de l’angoixa expressada. 

 

El naixement 

Les heroïnes de Mercè Rodoreda sempre naixen en condicions singulars. D'aquesta manera es crea ja 

des de l'inici un misteri que els caracteritzarà al llarg de la seua vida. Hi veiem diversos exemples 

d'orfes, com  Aloma (Aloma), Cecília Ce (El carrer de les Camèlies), la Cinta (Del que hom no pot 

fugir), els fills de Natàlia (La plaça del Diamant), 

Encara que més major, Natàlia-Colometa, en La plaça del Diamant, queda també marcada per aquesta 

realitat: “Quan la meva mare va morir, aquest viure sense paraules encara es va eixamplar. I quan al 

cap d'uns quants anys el meu pare va tornar a casarse, a casa meva no hi havia res on jo em pogués 

agafar”. 

Cal destacar que la figura materna és un referent més positiu per als protagonistes de Rodoreda que la 

paterna. La mare és l'últim nexe de protecció abans d'iniciar la fugida familiar en quasi tots els 

personatges de l'escriptora. La mare dels herois i de les heroïnes rodoredianes és una companyia 

permanent en la infantesa, la separació posterior d'aquesta possibilita l'avanç i la maduració de 

l'adolescent; encara que, en diversos moments de les narracions de l'escriptora, els i les protagonistes 

enyoren la presència protectora d'aquesta figura familiar. 

 

La base socioeconòmica 

Tots les protagonistes de Mercè Rodoreda presenten una situació socioeconòmica semblant: 1. Són 

filles de famílies benestants, que viuen d'allò que tenen i que no treballen excessivament. 2. Tenen una 

formació cultural significativa. 3. Són famílies de pocs membres, on normalment, els protagonistes no 

tenen germans ni germanes. 4. Viuen a cases d'una planta, amb jardí, i tenen veïns. 5. Viuen a la ciutat. 

El benestar material dóna a les protagonistes una estabilitat emocional destacable. No els importa 

l'abundància econòmica, tan sols l'estabilitat que suposa tenir un seguit de béns que els permeten 

confirmar alguns dels desitjos més immediats. Aquesta base social és fonamental per entendre la 

caracterització psicològica de les heroïnes rodoredianes. Presenten un manera de viure molt semblant a 

la de la mateixa escriptora. 



La innocència de la infantesa 

 

Rodoreda presenta una gran sensibilitat cap a l'època perduda de la infantesa i de l'adolescència. 

Gairebé totes les seues obres evidencien la crisi humana en la transició cap a la maduresa. L'adult 

recorda i enyora la felicitat de la infantesa.  No obstant això, no tot és positiu en el món dels infants, 

sovint la gelosia trenca la seua condició positiva. Una de les situacions més tràgiques en la narrativa de 

l’autora és el plantejament dels tres néts de la protagonista de Mirall trencat, Ramon, Maria i Jaume, 

d'on aquest darrer és la víctima dels terribles jocs dels altres dos. Jaume, el més petit, morirà a 

conseqüència de la crueltat infantil. Entre Antoni i la petita Rita, els joves protagonistes de La plaça 

del Diamant, naix també el mateix sentiment; observem les paraules de Natàlia: 
L'Antoni es va engelosir de la nena i l'havia de vigilar molt. Un dia el vaig trobar 
enfilat en un tamboret, al costat del bressol: ficava una baldufa al coll de la 
nena i quan vaig arribar la nena ja estava mig morta, amb el seu caparró de 
coco com una xineta...  

 

Amb tot, la major part de les protagonistes de Mercè Rodoreda es troben en l’edat adulta. Les heroïnes 

rodoredianes, per tal de fugir del conflicte, enyoren l'estat infantil, on no hi ha cap tipus de desequilibri 

intern. 

 

La por. La tendència al secret 

Els personatges de Rodoreda presenten moltes vegades situacions de por i d'angoixa. El motiu bàsic 

d'aquestes sensacions és la sensació d'aïllament del personatge envers una societat que els angoixa i 

que els fa difícil l'existència. 

 

La maduresa 

Les protagonistes de Rodoreda maduren ben d'hora; el context on viuen els obliga. 

Aquest canvi crea en el personatge un desequilibri que serà el punt de partida del pas a la maduresa. En 

les heroïnes rodoredianes trobem una edat clau, els dotze anys; Podem trobar, sens dubte, un referent 

autobiogràfic de la mateixa escriptora. Mercè Rodoreda fou feliç, en el món clos dels infants, fins els 

12 anys. En aquella època es trencà l'equilibri triangular pare-mare-avi amb un nou vingut, l'oncle Joan 

Gurguí, que venia de fer diners a Amèrica; amb ell es casà i tingué un fill. 

 

La interiorització dels sentiments 

 
Les protagonistes de Rodoreda sovint expressen la dificultat d'exterioritzar els seus pensaments. La 

nostra escriptora creà així uns personatges carregats d'una sensibilitat que naix en l'interior personal. 

Les narracions més realistes de l'autora (com són La Plaça del Diamant, Aloma o Del que hom no pot 

fugir) presenten una preocupació important per l'exteriorització dels conflictes interns;  

La cita següent de La plaça del Diamant pot ser perfectament representativa: 
I entre campana i campana, un cargol de mar d'aquells que, si hi acostes l'orella 
adintre se sent el mar. Aquell cargol que havia pogut ficarse tots els gemecs del 
mar a dintre, per mi era més que una persona. Mai cap persona no podria viure 
amb aquell anar i venir de les onades ficat a dins. (La plaça del Diamant) 

La imatge de la mar, constantment emprada a la novel∙la, simbolitza l'anada i la vinguda constant de 

records que reconstrueixen la realitat viscuda. Rodoreda, amb l'actualització de sentiments i de records, 

crea l'evolució literària d'un personatge, en aquest cas Natàlia, i de l'espai vital on es desenvolupa. En 

les narracions finals el mal s'endinsarà sense justificació aparent. La nit i l'obscuritat seran el referent 

extern de la nova situació plantejada, com veiem en el fragment següent: “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).  

 

Podem acabar observant com la narrativa de Mercè Rodoreda remet al desenvolupament lògic del 

gènere arreu d'Europa al segle XX. Lluny queda, doncs, el realisme del segle XIX, on de vegades la 



grandiositat descriptiva fa perdre la naturalitat del lector vers l'obra literària. La literatura de Rodoreda, 

a través de les seues heroïnes, produeix l'endinsament del lector en la narració. Una vegada la fa seua, 

rep d'una manera directa els actes i les emocions dels personatges. És per això que la imatge és tan 

important per a l'atracció del lector cap al món intern dels protagonistes. No hi ha cap dubte, doncs, 

amb la vinculació al corrent psicologista de l'escriptora que, fins i tot, complementarà amb l'evolució 

estilística de les últimes obres. 

L'endinsament minuciós que ens ofereix la nuesa del pensament del protagonista és un dels mèrits 

discursius de l’escriptora. La fugida de la descripció física de les protagonistes facilita la construcció 

de l’interior d’unes heroïnes que s’acosten al lector enmig del seu particular desequilibri. Unes veus 

directes, naturals, producte del mestratge de Mercè Rodoreda. 

 


