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1. INTRODUCCIÓ 
La idea d’aquest treball es va començar a desenvolupar la primera setmana de març 
del 2019 i es va concretar el dia 8 de març, el Dia de la Dona Treballadora. Suposo 
que aquest dia és una data que dona força i coratge a les dones d’arreu del món i, 
en el meu cas, em va donar l’energia necessària per finalment assenyalar el tema 
del meu Treball de Recerca, les dones i la literatura. 

Tot i això, he d’admetre que aquest treball no va ser fruit de la meva inspiració, ni 
molt menys de la meva capacitat de decisió. Aquest tema va estar promogut per la 
tutora d’aquest treball i també per una assignatura que vaig cursar el primer any de 
Batxillerat, literatura catalana. 

Aquest TdR, com he esmentat abans, tractarà sobre algunes de les escriptores de 
narrativa més rellevants del segle XX, però també ens mostrarà les dificultats de ser 
dona en una societat on el gènere femení era l’encarregat de cuidar els fills i tenir 
cura de la llar. Per tant, l’objectiu que vull assolir durant aquest treball és donar 
renom a tres autores catalanes i a les seves obres mestres. 

Així doncs, podem concloure que el meu treball es pot definir amb moltes paraules, 
però dues que estan estretament lligades són “Feminisme i literatura” perquè ens 
mostrarà a través de les obres de diverses escriptores el paper de la dona en una 
societat totalment patriarcal, una societat que menyspreava i considerava les dones 
el sexe dèbil les dones. En aquest TdR s’expliquen tres grans autores: Víctor Català, 
Mercè Rodoreda i Maria Àngels Anglada que no es van conformar amb el paper que 
els va tocar desenvolupar i a través de les seves obres van plasmar la societat 
catalana del segle XX. 

He explicat que una de les paraules que més s’apropa al meu treball és “Feminisme” 
i jo ara em pregunto: que és el feminisme? El feminisme el podríem definir com la 
recerca de la igualtat entre homes i dones. No obstant aquesta definició, hi ha 
persones que s’espanten perquè creuen que el feminisme és equiparable al 
masclisme. Aquesta afirmació és totalment errònia i s’ha d’aconseguir eliminar 
aquesta visió del moviment. Això ho podem aconseguir a través de l’educació a les 
cases i a les escoles. Encara que la definició generalitzada és aquesta, dintre del 
moviment feminista hi ha potser més d’un centenar de moviments que normalment 
es vinculen a tendències polítiques com l’anarcofeminisme1 o el feminisme marxista 
tot i que també tenim moviment lligats a la filosofia i al medi ambient com seria el cas 
de l’ecofeminisme2 

 
 
 

1 És un corrent de pensament que combina el feminisme i l’anarquisme que veu en la dominació dels 
homes sobre les dones una de les primeres manifestacions jeràrquiques en les societats. 
2 L'ecofeminisme és un corrent de pensament i moviment activista social que destaca les importants 
relacions existents entre la subordinació de les dones i altres grups socials no privilegiats, i 
l'explotació del món viu no humà. 
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Per fer aquest TdR, m´he inspirat en un altre treball que s’anomena “Oblit és nom de 
dona”3. El vull esmentar en aquesta introducció perquè em sembla un títol molt 
encertat, perquè al llarg de la meva vida he estudiat centenars d’escriptors tant en 
poesia, com en teatre, com en narrativa. Però dones? On són les dones? És que el 
sexe femení no escrivia? El sexe femení sí que escrivia, però al llarg de tota la 
història crec que se les ha volgut silenciar, no només en l’àmbit literari sinó també en 
àmbits laborals i socials, per tant, la literatura no anava a ser una excepció. 

Però ara ens hem de fer una pregunta a nosaltres mateixos. Tots sabem que fa uns 
anys el sexe femení era considerat el “sexe dèbil”, el qual no gaudia dels mateixos 
drets que el sexe masculí. Però actualment, encara hi ha aquesta diferenciació? O 
els homes i les dones estan en igualtat de condicions? Doncs bé, segons la RAE, la 
definició de “sexe dèbil” segueix essent la paraula dona4. 

 
 

 

Ús de la paraula sexe a la RAE 
 
 
 

Així doncs, podem assegurar que les dones seguim lluitant dia a dia perquè el món 
sigui una mica més just i se’ns reconegui com a iguals. Per aquesta raó hem de 
donar les gràcies a escriptores d’arreu del món com Virginia Woolf, Simone de 
Beauvoir o Jane Austen. Woolf té una cita que m’agradaria recalcar perquè resumeix 
perfectament la idea principal d’aquest treball: 

 

 
“M’atreviria a aventurar que Anònim que tants poemes va escriure sense signar-los, era sovint una 

dona” 

Virginia Woolf 

 
 
 

3 Sàez, Anna (2015) Oblit és nom de dona – El retrovisor (El Segre) 
4 Real Academia Española (Consulta: 26/6/2019) 
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Fins ara, només he parlat d’una meitat del meu treball, però també hem de tenir en 
compte la llengua amb la qual han estat escrites les obres que analitzaré més 
endavant. El català és una llengua minoritària, que es parla a Catalunya, una petita 
part de l’estat espanyol, a les illes Balears i a la Catalunya Nord. Tot i això, i com  
ens escriu la professora M. Àngels Francés Díez, el català és una llengua que molt 
sovint és discriminada i per aquesta raó s’ha de seguir parlant i escrivint. 

“Tot i això, m’he sentit molt més discriminada per la llengua – el català - que no pel meu gènere: si 
les dones ens queixem, amb raó, d’invisibilitat – una invisibilitat que en literatura és només translúcida 

-  l’ús d’una llengua minoritària i clarament discriminada és objecte d’una opacitat a què estan 
sotmesos escriptors i escriptores” 

 
M. Àngels Francés Díez 

 
He d’esmentar, però, que la literatura catalana té una gran trajectòria que es  
remunta als trobadors de l’edat mitjana i que segueix present a l’actualitat amb 
autors tan destacats com Enric Casasses o Maria Antònia Oliver. 

Per fer aquest TdR, he d’agrair especialment a la tutora d’aquest treball, la Judit 
Turon, qui a part d’ajudar-me a trobar el tema del meu treball, m’ha donat ànims des 
del primer dia i m’ha ajudat en tot el que ha tingut al seu abast. També m’agradaria 
recalcar la presència de l’Anna Parera i la Laura Masquivel, les quals van ser les 
meves tutores a la Universitat de Girona mentre estava al Jove Campus de Recerca 
de la UdG. Elles dues m’han aportat molta informació, sobretot de M. Àngels 
Anglada i quan vaig acabar el campus, les dues van seguir en contacte amb mi per 
si les necessitava en algun moment del procés. 

Des de l’inici, el TdR ha estat força entretingut i didàctic. Gràcies a l’Anna Parera em 
vaig assabentar del Jove Campus de Recerca de la UdG on vaig poder parlar amb 
professionals de les autores que treballaré a continuació. A més, em van deixar 
arxius originals de les escriptores i em van aconsellar llocs que havia de visitar per 
concloure el meu treball. Així doncs, vaig visitar en vàries ocasions l’Escala, lloc 
d’origen de Caterina Albert, i diverses biblioteques especialitzades arreu de 
Catalunya. 

Abans d’endinsar-me en el fantàstic món de les dones i la literatura, faré una breu 
introducció del context històric i literari per així poder fer un recorregut per la 
narrativa catalana del segle XX. 
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2. CONTEXT HISTÒRIC I LITERARI 
El segle XX va ser un segle marcat per dues guerres mundials i la Guerra Civil 
Espanyola. En acabar aquesta, comença un període marcat per la pobresa, la fam i 
la misèria. A més, l’obra cultural duta a terme per la Renaixença, el Modernisme i el 
Noucentisme s’ensorra amb la prohibició de la llengua catalana de l’ús públic i privat, 
la desaparició de la premsa lliure i la censura. La cultura catalana s’ha de publicar 
des de l’exili o en la clandestinitat. 

2.1 Crisi dels models novel·lístics del segle XIX 
La Renaixença5 va arribar a la seva fi sense haver aconseguit la normalització del 
mercat literari en català. No va ser fins al Modernisme que es va produir la vertadera 
industrialització de la literatura catalana amb grans dificultats i amb resultats discrets 
numèricament. Finalment, la creació pràcticament des de l’inici del circuit literari 
català anirà estretament lligada a l’aparició d’editorials progressivament més 
nombroses, més potents i més professionals, amb especial atenció a la narrativa, 
sobretot la novel·la. Tanmateix, aquest enorme salt qualitatiu i quantitatiu no va 
significar la plena normalitat de la literatura catalana. 

Aquesta normalitat es va anar assolint gràcies a altres àmbits com serien els premis 
literaris de novel·la o també durant les dècades dels vint i els trenta, la consolidació 
d’un nucli de crítics amb voluntat i dedicació professional, gràcies a l’aparició de 
diaris i revistes en català. Cal destacar també, l’aportació d’intel·lectuals de primera 
fila com Carles Riba. 

2.1.1 Esgotament i transformació del model realista-naturalista 
A França, centre d’atenció dels novel·listes catalans, hi ha des de finals del segle 
XIX i fins la Primera Guerra Mundial, una diversa producció novel·lística unida 
només pel rebuig del model realista-naturalista6. Tanmateix es distingeixen tres 
corrents que aglutinen les obres més exigents i valuoses del moment: l’anomenada 
novel·la psicològica centrada en l’anàlisi del món interior dels personatges; la 
novel·la decadentista centrada en el morbós, decadent i malalt, reflex de la societat 
de l’època i la novel·la filosòfica o ideològica centrada en la discussió de 
problemàtiques que se solen abordar fent ús de la filosofia. 

Ara bé, el poder del model elaborat per realistes i naturalistes és molt fort i continua 
imposant el mestratge fins i tot dels autors que se’n proclamen altivament contraris.  
I, de fet, la major part de les novel·les del període s’ajusten a la tècnica i composició 
heretada pels realistes i naturalistes damunt la qual injectaran una concepció diferent 

 
 
 

5 La Renaixença fou un moviment cultural i literari del català del segle XIX (1833-1892). El seu nom 
sorgeix de la voluntat de fer renéixer el català com a llengua literària i de cultura després de segles  
de diglòssia respecte al castellà 
6 El Realisme és un corrent artístic que pretén plasmar la realitat de la forma més exacta possible a 
les obres d'art. Ambdós moviments van néixer sota la influència de l'èxit del positivisme en les 
ciències que rau en l'observació i experimentació. 
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dels elements de la història, que xocarà frontalment amb el principi de retrat objectiu 
de la realitat. 

A poc a poc, i fent referència l’època, s’obren noves vies que permeten l’esclat 
posterior de la Primera Guerra Mundial, just en el moment quan la novel·la va 
aconseguir alliberar-se de la llarga ombra del model realista i naturalista i imposar 
una concepció molt diferent. 

Tot i això, encara que sembli una paradoxa, quan més forta era la crisi a Europa, és 
quan van sorgir en la literatura catalana més novel·listes i de més geni. A més a 
més, els nostres narradors, en general no manifesten una actitud antirealista- 
naturalista tan extrema. Més aviat se sentien oberts a qualsevol mestratge vàlid. 

Durant els primers anys del segle, la narrativa catalana compaginà les obres 
repetitives, basades en la derivació del model realista, i les obres estèticament més 
exigents, que intenten copiar els nous models arribats d’Europa. 

2.1.2 L’arribada dels nous models i de les noves tècniques 
És durant la Primera Guerra Mundial quan la narrativa es capgira . 

 
Així doncs, citarem dos grans pensadors anomenats Henri Bergson i Sigmund 
Freud. Les aportacions de Bergson sobre l’estudi del temps i de la memòria van ser 
molt valuoses per a la nova concepció dels personatges. Bergson va descobrir que 
la persona emmagatzema les imatges, encara que hagin desaparegut de la 
consciència, preparades per emergir de nou per mitjà de l’associació amb una 
imatge actual que la desperta. D’altra banda, en la dècada dels anys vint es van 
difondre per tota Europa les idees revolucionàries de Freud centrades en la 
psicoanàlisi7. A partir d’aquestes van sorgir conceptes com l’inconscient per a referir- 
se a l’estadi ocult on es troben els impulsos que mouen la conducta. El resultat 
d’aquestes descobertes arriba al camp literari, ja que els autors no poden seguir 
elaborant els personatges com en temps passats. Així va ser com Proust8 investiga 
el camp del pas del temps a les seves novel·les i Joyce9 introdueix el monòleg 
interior10 a la seva obra Ulisses. Així doncs, trobem que la realitat interior dels 
personatges i el pas del temps es tornen els temes fonamentals de la novel·la de 
principis del segle XX. Tot i això, no tota la producció narrativa respon a aquests 
models i trobem la literatura de consum, estretament lligada al mercat literari on 
apareixen les novel·les de gènere (ciència-ficció, fantasia, sentimental...). 

 

 
7 La psicoanàlisi és una teoria des de la qual es va considerar que la història de l'individu, sobretot els 
primers anys, és essencial per a comprendre el funcionament adult. 
8Marcel Proust (1871-1922) fou un important escriptor francès. La seva obra més coneguda és A la 
recerca del temps perdut, una col·lecció de set novel·les escrites entre 1908 i 1922 
9 James Joyce (1882-1941) fou un poeta i escriptor irlandès, reconegut mundialment com un dels més 
importants i influents del segle XX. Joyce és aclamat per la seva obra mestra, Ulisses (1922) i per la 
seva controvertida novel·la posterior, Finnegans Wake (1939). 
10 Absència de narrador i discurs que no ha passat per la consciència. És la mateixa ment del 
personatge. 
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2.2 La destrucció dels esforços per la normalització de la llengua 
El triomf franquista contra les forces republicanes inicia un llarg període de repressió 
contra les llibertats del poble i concretament contra el poble català. Des de 1939, la 
llengua catalana és eliminada de l’àmbit públic, es tanquen les editorials i es 
prohibeix l’edició en català. Més tard, però, el règim afluixa gradualment la 
persecució del català, del basc i del gallec i permet la creació d’editorials i la 
normalització de publicacions en aquestes llengües. 

La traumàtica experiència de la guerra i la no menys dolorosa de l’exili va estimular 
la redacció d’un seguit de contes i novel·les on els autors pretenien explicar els 
esdeveniments que estaven vivint o reflexionar, a partir de l’experiència de fugir, 
sobre la condició humana. Són obres diverses, només unides per la temàtica 
compartida. D’altra banda, va sorgir durant els anys de la postguerra Europea 
l’anomenat Realisme Històric que es caracteritza per la seva denúncia humanitarista 
causa de la injustícia social. 
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3. VÍCTOR CATALÀ (1869 - 1966) 

3.1 Biografia 
Caterina Albert i Paradís va néixer a l’Escala (Alt Empordà) 
l’onze de setembre de 1869 i va morir al 1966 al mateix lloc. Va 
néixer a una casa anomenada Can Punton amb la seva mare, 
Maria dels Dolors Paradís Farrés, i el seu pare Lluís Albert i 
Paradeda qui era advocat, diputat provincial, alcalde de l’Escala 
i republicà federal. Caterina va se la primera filla de la parella 
però més tard van néixer els seus germans. 

Des de que era ben jove, Caterina es va inclinar cap el món de 
les arts, des de la pintura fins a l’escriptura de manera 

autodidacta. Va ser molt influïda per la seva avia, Caterina Farrés i Sureda, i anys 
més tard, Caterina va ser l’aprenent de Félix Antonio Alarcón i Josep Carcassó, que 
la van ajudar a mostrar les seves aptituds en pintura i escultura. En aquell període  
de temps i d’amagades de tothom, Caterina Albert va crear les seves primeres obres 
en castellà que consistien en petites composicions com cançons i poesies. 

A casa seva arribaven les novetats literàries catalanes gràcies a la revista “La 
Renaixensa”11 on es publicaven els contes dels autors més importants del país. Als 
divuit anys es convertí en cap de casa a causa de la mort del seu pare i és en aquest 
període on comença a conrear teatre sota la influència d’Àngel Guimerà12. L’any 
1898 va participar als Jocs Florals d’Olot13 on li van premiar dues de les seves 
composicions on hi destaquem La infanticida. Aquesta obra fou premiada però 
Caterina Albert mai no va anar a recollir el premi a causa de l’escàndol provocat pel 
fet que una dona parlés d’un infanticidi. Ella mateixa anys més tard va parlar 
d’aquest moment: 

“Hi hagué unes discussions fantàstiques sobre qui era l’autor d’aquest treball. 
Sembla que es tractava d’un monòleg atrevit. Jo no me n’adonava. Quan van saber 
que l’autor era una dona l’escàndol va ser més gros. No trobaven correcte que jo 
contés la història d’un infanticidi. I no obstant, és que pot tenir límits l’obra artística? 
No crec que unes normes morals puguin frenar-la. Crec elemental advocar per la 
independència de l’art. Gràcies a aquesta independència he pogut ser fidel a la  
meva vocació que tothom hauria volgut intervenir”14 (Víctor Català) 

Així doncs l’origen del seu pseudònim, Víctor Català, es remunta a l’any 1898 quan 
escriu La Infanticida, obra anomenada anteriorment. Aquesta obra ens narra la vida 
de la Nela, una noia que viu al camp en un molí amb el seu pare i el seu germà. Un 

 

11 La Renaixensa va ser un diari de tendència catalanista conservadora nascut a Barcelona l'1 de 
gener de 1881 
12 Àngel Guimerà (Santa Cruz de Tenerife, 1845 - Barcelona, 1924) és dramaturg i poeta. És l'únic 
dramaturg català del segle XIX que traspassa fronteres a escala europea. 
13 Són certàmens literaris que esdevenen promotors i difusors d'una llengua. 
14 Conversa amb Tomàs Garcés, dins Víctor Català. 
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dia, coneix a Reiner, un home del qual se n’enamora bojament i que ella creu que 
l’ajudarà a sortir de l’opressió patriarcal del molí. Així doncs, comencen una relació 
amorosa a esquenes de tothom però, en una de les seves trobades, ell la deixa 
embarassada. En assabentar-se, Reiner abandona la Nela i la deixa a la seva sort. 
Nela, a causa de la por que li té al seu pare i a la societat que l’oprimeix, intenta 
avortar sense cap resultat. Aleshores, procura amagar l’embaràs i la seva criatura. 
Un dia, el seu pare arriba d’improvís i la Nela no aconsegueix calmar el petit, que 
plora. Desesperada, decideix llençar el nadó a la mola del molí per matar-lo. Quan 
finalment es descobreix l’infanticidi, Nela és enviada al manicomi des d’on narrarà la 
historia. 

Després d’aquesta davallada i de la classificació de l’obra com a immoral, pels volts 
de 1900, va arribar al panorama literari amb el seu pseudònim. Caterina no es va 
doblegar, el cop rebut amb l’escàndol de La Infanticida no la va aturar, ni tan sols va 
canviar la manera d’escriure ni els temes que tractava, no va cedir. Així és com ella 
ho explica: 

“L'any 1900 vaig publicar el primer llibre: un recull de versos, titulat El cant dels 
mesos. La meva àvia havia mort l'any 99, i l'estiu següent, per raó del dol, encara 
sortíem menys que mai de casa. Un matrimoni amic nostre, però, va venir a fer-nos 
companyia. Un dia, estava jo escrivint, va acostar-se'm la senyora. Em preguntà què 
feia. Eren els Cants dels mesos. Els hi vaig llegir, va mostrar-hi complaença. Va 
demanar-me'ls, no els hi vaig refusar. I al cap d'un mes de ser fora, la senyora va 
escriure'm: "Tinc imprès el seu llibre, no em faci llençar els diners. Digui'm quin nom 
d'autor vol que hi posi, si té inconvenient a donar el seu". I tal, si hi tenia 
inconvenient! Mai a la vida no hauria signat res amb nom de dona. Jo, aleshores, 
treballava en una novel·la, que no he acabat encara, el protagonista de la qual es 
deia Víctor Català. Vaig refugiar-me en aquest nom. Heus ací l'origen del meu 
pseudònim”. (Víctor Català) 

L’any 1902 va publicar Drames Rurals (1902) que són un grapat de contes 
especialment crus i violents on hi trobem un component de denuncia. Aquest llibre 
impacte i té un gran ressò a causa de la gran quantitat de ressenyes però també a 
causa del misteri que envolta la autoria dels relats. És en aquest moment on es 
comença a sospitar que darrere del pseudònim Víctor Català s’amaga un personatge 
femení. Tot i això, Català segueix publicant a la seva manera que és com a ella li 
agradava, lliure de normativa. És més, al 1915 va ser la primera dona a entrar 
l’Acadèmia de la Llengua Catalana. 

Anys més tard apareix la figura de Pompeu Fabra15 qui va establir les normes 
ortogràfiques i va crear el diccionari de la llengua catalana. Això a Víctor Català no li 
encaixava ja que ella creia i escrivia amb la llengua viva. 

 
 

15Pompeu Fabra i Poch va ser un filòleg català reconegut per la seva tasca d’establir la normativa 
moderna de la llengua catalana. 
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“És en la gent on hi ha la riquesa de la llengua” 
 

Víctor Català 
 

Català pren partit i es declara obertament antinormativista i això provoca que a partir 
del 1907 es produeixi un silenci editorial de l’autora que es retreu davant els atacs 
noucentistes16 a la narrativa rural. Anys més tard, publica Un film (3000 metres) 
(1926) que configura una nova etapa que es veurà trencada per la Guerra Civil 
Espanyola (1936-1939) i els primers anys de la dictadura franquista (1939-1975). 

No serà fins al 1944 que llençarà una altra obra però aquesta serà en castellà, 
Retablo. Dos anys més tard publicarà publicarà un recull de proses sobre temes 
domèstics Mosaic (1946). Tanca la seva obra amb Jubileu (1951) i mor a l’Escala, el 
seu poble natal el 27 de gener de 1966 tot deixant una extensa producció i una obra 
universal que sobreviu als embats del temps. 

3.2 Moviment Literari 
Podem incloure Víctor Català al moviment modernista. Amb el modernisme ens 
trobem davant d’un fenomen social: la burgesia produeix la primera generació 
d’artistes. Aquesta nova generació afirmarà la seva vocació en oposició a la pròpia 
classe social. En aquest període de temps, els artistes no viuen de l’art sinó que 
viuen per l’art. 

El fet d’escollir l’art sobre la indústria i el comerç, els revoltava contra la seva pròpia 
classe, la burgesia i per aquesta raó els modernistes consideraven l’art passió i 
rebel·lió. Aquestes dues paraules són fonamentals per entendre el Modernisme però 
també per entendre la prosa de Víctor Català. I és així com Català i altres artistes 
adopten una actitud de rebuig envers la burgesia i comencen a concebre l’art com 
una activitat superior a les altres activitats humanes i, en conseqüència, a concebre 
l’artista com un ésser superior. L’artista o l’intel·lectual se sent marginats i adopta 
una actitud de superioritat, com ja esmentat abans, però també una actitud 
d’autodefensa que el porta a recloure’s en ell mateix. 

Pel que fa a la novel·la modernista, recrea ambients vagues i suggeridors, presenta 
individus rebels amb voluntat de reformar l’entorn que l’oprimeix i ofereix tot un món 
de símbols definidors de la realitat adversa que envolta el personatge. Es dona molta 
importància als sentiments i les descripcions físiques són molt escasses, ens parla 
de realitats cruels i decadents però les barreja amb sensualitat i erotisme. 

 
 
 
 
 
 

16 El noucentisme va ser un moviment cultural i ideològic molt present a la Catalunya dels primers 
trenta anys del segle XX. Es va caracteritzar per la voluntat de renovació dels intel·lectuals i artistes 
del nou segle, sovint en contraposició als del segle anterior. 
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3.3 Solitud 
La novel·la Solitud va ser escrita per encàrrec de Lluís Via, director de la revista 
Joventut17, i va aparèixer publicada com a fulletons de vuit pàgines setmanals a 
aquesta mateixa revista entre el 19 de març de 1904 i el 20 d’abril de 1905, tot i que 
el capítol final està datat del febrer de 1905. Els fulletons, aplegats i amb una 
coberta, conformen la primera edició, posada a la venta a l’agost de 1905. 

L’obra es centra en el trasbals interior d’una dona, la Mila. Aquest trasbals és 
provocat per la insatisfacció de la convivència amb el seu marit que és un home 
gandul i abúlic i que ha de seguir a contracor per tenir cura d’una ermita en una 
muntanya solitària i esquerpa. Aquesta insatisfacció la porta a un desequilibri psíquic 
i emocional i a la recerca de possibles sortides, mitjançant l’amor, el sentiment 
maternal i l’emoció estètica que projecta en les relacions amb les altres persones. 
Finalment, però, la pròpia realització l’assumeix quan accepta la solitud. 

Fet aquest breu resum de l’obra podem prosseguir a analitzar el seu contingut però 
abans m’agradaria recalcar el tema de la novel·la. Segons Jordi Castellanos18, el 
tema de Solitud és la recerca de la individualitat i de la possibilitat d’assolir 
l’existència lliure, i tota la novel·la “gira entorn d’un viatge iniciàtic, realitzat en un 
doble pla: l’extern, amb un cicle espacial i temporal d’ascens i descens de la 
muntanya: i l’intern, que porta el reconeixement de la pròpia individualitat” 

Caterina Albert, en canvi, ens descriu la seva pròpia obra així: “Jo estimo la vida tal 
com és: dolça, amarga, clara i ombrívola. Tota voldria abastar-la, però ¿quina culpa 
tinc si són les tintes negres les que més impressionen la meva retina? ¿He de seguir 
o no la meva vocació?” 

3.3.1 Els personatges 
Dels personatges principals de la novel·la tothom coincideix que es poden  
diferenciar dos blocs; per un costat, els que són presentats a partir de 
característiques positives que serien la Mila i el Pastor. Per l’altre, els que reuneixen 
característiques negatives que serien en Maties i l’Ànima. El Pastor i l’Ànima fan la 
mateixa funció en relació amb la Mila i en Maties, exerceixen un mestratge, encara 
que en un s sentit radicalment oposats; el Pastor fa madurar a la Mila, mentre que 
l’Ànima fa envilir en Maties. 

D’entre aquests quatre, la Mila és el personatge principal i és l’únic personatge que 
té prou complexitat psicològica com per a què es pugui qualificar un personatge 
rodó. A més també és un personatge variable, ja que és precisament la seva 
evolució allò que marca la progressió argumental. Al principi del relat la Mila és un 
personatge que té por de tot, és inexperta i insegura, i no és capaç de prendre 

 
17 Joventut va ser una revista setmanal de tendència modernista dedicada a la literatura, arts i 
ciències. Publicada a Barcelona entre els anys 1900 i 1906; sortia cada dijous i era la portaveu 
política de la Unió Catalanista. 
18 Fou un reconegut investigador de la literatura catalana. A partir de la seva tesi Raimon Casellas i el 
Modernisme (1983) va esdevenir un dels principals especialistes en la literatura modernista. 
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decisions sobre la seva vida. Té moltes ganes d’estimar en molts vessants però la 
impossibilitat de portar-ho a terme la conduirà a sentir-se insatisfeta. Al final de l’obra 
totes aquestes característiques desapareixeran, a causa de l’experiència viscuda 
haurà sorgit una “nova Mila”. De la Mila en sabem poques coses, bàsicament 
relacionades amb el caràcter i no pas amb el físic. Sabem que és una dona jove, 
bonica amb ulls clars. 

En Maties és un personatge clarament pla, la seva descripció està basada en els 
trets de la ganduleria i la inactivitat i tots els seus variants: desídia, fredor, 
indiferència... És incapaç de fer cap tipus d’esforç, fins i tot sexual. La influència de 
l’Ànima empitjorarà encara més la situació. 

Quant al Pastor, apel·latiu amb el qual se l’anomena al llarg del relat, té un significat 
múltiple, ja que fa referència a la seva feina però alhora té un sentit religiós, el de 
guia de les ànimes. En aquest personatge la Mila troba recolzament, algú capaç 
d’escoltar, aconsellar, de predir (tot el que s’esperaria d’un marit “normal”). 
Independentment, però de l’ajuda que pugui donar a la Mila, el Pastor o Gaietà, és el 
personatge que representa l’artista modernista. És l’individu que ha de fre de líder, 
una mena de ment privilegiada que és capaç de sotmetre el món i transformar-lo 
gràcies a l’art que en el seu cas són llegendes i rondalles. 

Pel que fa a l’Ànima és el personatge totalment oposat al Pastor. Si aquest últim té el 
do de la paraula, l’Ànima gairebé no parla. Més que parlar, emet uns sorolls 
semblants als que faria un animal salvatge (crits i sorolls guturals). El personatge, de 
fet, és presentat com si fos un animal ja que els ulls que té recorden un insecte, les 
seves dents són feridores, les seves genives voraces i les seves extremitats són tan 
peludes que sembles grapes. Aquesta definició ens podria fer pensar en un llop. 
Aquest és el personatge que desembocarà la tragèdia final, després de la qual 
podem tenir una visió global de qui és: un lladre, un assassí i un violador. Tot i que 
després parlarem dels símbols de la novel·la, l’Ànima és el símbol de la capacitat de 
destrucció, no només pel seu ofici ja que és caçador, sinó pels seus fets. 

Tot i que ja hem descrit tots els personatges principals, encara falta el personatge 
més important de la novel·la que és la muntanya. La muntanya és la protagonista 
principal de l’obra ja que és una muntanya antropomòrfica que canvia depenent de 
l’estat d’ànim de la Mila i a mesura que la Mila va canviant, la muntanya ho va fent 
amb ella. 
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Aquest és el massís de Montgrí, muntanya on s’ha ambientat la història de Solitud. 
Com podem observar té una forma peculiar i es podria dir que s’assembla a una 
dona estirada. Hom diu que aquesta és la imatge de la pròpia Mila. Així podem 
afirmar que la Mila és el paisatge. La fusió de la Mila i la muntanya es va acomplint  
al llarg de tota la novel·la però just en el moment que anaven a ser una sola, la Mila 
marxa per poder contemplar-se des de lluny. 

Com a personatges secundaris, hi ha en Baldiret i L’Arnau. Els altres personatges de 
la novel·la tot i que són recurrents no tenen cap paper rellevant a l’obra. Tot i això, 
en Baldiret i l’Arnau tenen una funció específica a l’obra que és cobrir la manca 
d’efecte que té la Mila; en Baldiret fa que la Mila es senti com una mare i l’Arnau fa 
que la Mila torni a sentir el que el seu marit no li dona. 

3.3.2 Temps i estructura de la història 
Pel que fa al temps extern de la història, aquesta novel·la està ambientada a 
principis del segle XX. D’altra banda, totes les fonts bibliogràfiques coincideixen en el 
fet que el temps intern de la història de Solitud va des de la primavera a la tardor o 
l’inici de l’hivern. Concretament, començaria el 9 d’abril i acabaria el 14 de desembre 
de l’any 1902, tot i que l’autora no dona referències explícites a l’obra. 

Pel que fa a l’estructura interna de l’obra, pot ser dividida en quatre parts. La  
primera part, on es comprenen els set primers capítols de la novel·la, ens mostra la 
presa de consciència de la protagonista amb la realitat. Des del primer capítol, el 
paisatge actua com a correlat objectiu de l’estat d’ànim de la Mila (la protagonista) i 
se n’apunta el tema central: l’autorealització de la protagonista. 

Durant la segona part (capítols XIII-X), se’n desenvolupa el nucli. A través d’aquests 
capítols trobem una representació del que és la vida en la societat i quin és el 
comportament dels individus quan es troben en societat. A més es produeix el 
trencament del matrimoni de la Mila i en Maties d’una manera definitiva i la 
protagonista pren consciència que ha perdut el domini sobre l’entorn. 

A la tercera part que compren els capítols del XI fins al XII, la Mila va prenent 
consciència, va coneixent com és la realitat. Podríem dir que la novel·la recomença, 
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Al capítol XII, la Mila fa una pujada, tant física com emocional que acabarà en el 
moment que coneix la veritat de la realitat i perd la por a la solitud. 

Finalment tenim la darrera part que només comprèn l’últim capítol del llibre on la 
protagonista decideix abandonar l’ermita. 

3.3.3 Els contrastos i símbols de Solitud 
Solitud és una obra plena de contrastos només cal fixar-nos en els dos personatges 
esmentats anteriorment: l’Ànima i el Pastor. A part d’aquest contrast, trobem en el 
mateix títol dels capítols una gran oposició, m’agradaria destacar el primer capítol 
anomenat “Ascensió” i l’anomenat “Davallada”, aquest és un clar exemple dels 
contrastos que podem trobar al llarg de la novel·la però ens mostra la continuïtat de 
l’obra ja que la Mila comença l’obra pujant la muntanya amb grans dificultats i acaba 
la novel·la baixant-la amb gran facilitat. 

Pel que fa a la simbologia, al ser una novel·la modernista, trobem una gran quantitat 
de símbols19. En primer lloc, i com ja hem esmentat anteriorment, la muntanya que 
és una gran personificació de la mateixa Mila i esdevé un espai simbòlic que tradueix 
els espais anímics i vitals de la Mila. La muntanya és representada de manera 
negativa i positiva al llarg de tota la obra i també podem veure com la Mila parla de  
la muntanya de manera antropomòrfica. Hi ha moments on la muntanya afecta a la 
opinió de la Mila. En alguns fragments la muntanya és representada com un animal  
o almenys respira com a tal. 

D’altra banda, tenim el Cimalt i la Creu que apareix destrossada com a resultat de 
l’enfrontament entre el bé i el mal. El Cimalt és el cim més alt on el Pastor ensenya a 
la Mila quan es troba sola i confosa. Durant aquest viatge, ella veu les situacions 
d’una forma desigual, té un canvi psicològic, per tant s’acaba descobrint a si mateixa 
i la pròpia solitud. 

La fauna també es veu involucrada en els símbols. Els conills, per exemple, són 
símbols de llibertat però també són les víctimes del ferotge Ànima. Hi ha cops, que el 
Pastor li explica a la Mila que ella i els conills són iguals: desconfiats, porucs i 
ingenus. Tot i això, l’animal més important de la novel·la és el grill, aquest és l’animal 
que indica vida i està present en tots els moments crucials de la novel·la. Altres 
animals que podem destacar són les ovelles que simbolitzen la maternitat. 

Al llarg de tota l’obra hi ha diversos símbols sexuals, que van des del clau que 
sobresurt de l’altar fins la falç del pastor. 

3.3.4 Tècnica narrativa, llengua i estil 
Al llarg de la novel·la, trobem un narrador extern que s’expressa en tercera persona i 
és omniscient, malgrat que bona part de la narració reprodueix de manera prioritària 
el punt de vista del personatge principal. 

 
19 La simbologia són personificacions i reaccions de petits objectes o llocs determinats que influeixen 
molt en les emocions i accions que es porten a terme (Javier Ramírez) 
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Gabriel Ferrater20 ho explica amb una imatge molt gràfica, parla duna “càmera 
subjectiva”, que està ubicada en els ulls de la Mila, i tot allò de què ens assabentem 
els lectors és el que veuen els ulls del personatge. Dit d’una altra manera, es tracta 
d’un narrador omniscient limitat, ja que només podem saber el que ella veu. 

Així el lector té accés a la realitat a mesura que hi té accés la Mila també; i pot 
seguir, fins i tot, el moviment dels ulls d’ella o les mal enteses paraules que arriben a 
les seves orelles. Podríem dir que la seva ment és una mena de pel·lícula i 
s’estableix una mena de triangle entre el narrador, la protagonista i el lector, 
combinant estil directe amb estil indirecte. 

Ara bé, parlant de la llengua, dintre de la novel·la trobem tres registres lingüístics 
ben diferenciats: el del narrador (dialectal i alhora culte), el dels personatges 
(dialectal i alhora vulgar) i el del Pastor. Pel que fa al últim, cal dir que quan parla es 
poden apreciar barrejats alguns trets del dialecte rossellonès i del de la zna de 
l’Empordà. 

Entre altres característiques podem destacar que en alguns casos de negació usa el 
“mot pas” en comptes del no; l’ús de la conjunció “mes” en comptes de però i la 
iodització i la monoftolongació, com en el cas de cotre en lloc de quatre. 

La seva llengua, podem afirmar, que és rica, viva i expressiva i de fet, aquest model 
respon molt bé a l’ interès dels modernistes d’incorporar el llenguatge parlat del 
camp per reproduir l’ “ànima catalana”. 

El llenguatge de Solitud es pot vincular en molts aspectes a altres arts. En primer 
lloc, podem constatar la importància del teatre ja que va ser molt important per 
l’autora, especialment la figura d’Àngel Guimerà21 . Això es pot justificar perquè al 
llarg de la novel·la, enmig de les parts narratives, trobem algunes descripcions 
d’espais que poden fer pensar en les acotacions del gènere dramàtic. 

En segon lloc, es sol destacar la importància de la pintura en l’obra en general de 
Català,. Per justificar-ho es citen fragments concrets on es descriuen les muntanyes, 
i e les quals es pot observar clarament l’ interès de l’autora pels colors, la llum i els 
clarobscurs. 

En tercer lloc, es pot afirmar que l’autora crea un llenguatge específic per poder 
expressar diferents vivències des d’una perspectiva femenina; a banda del desig de 
maternitat, s’hi exposen sensacions, sentiments, experiències vitals, desigs, pors, 
etc. Viscuts per una dona. 

 
 
 
 
 
 
 

20 Gabriel Ferrater i Soler (1922 - 1972) va ser un poeta, crític, traductor i lingüista català. 
21 Àngel Guimerà i Jorge (1845 - 1924) fou dramaturg, polític i poeta en llengua catalana. 
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3.4 Conclusions 
Víctor Català és un clar exemple de com a principis del segle XX ser una dona et 
tancava moltes portes. Tot i els impediments, Caterina Albert no va conformar-se 
amb el rol que li havia tocat desenvolupar a la societat i a l’haver-se tancat la porta 
principal, va decidir no quedar-se fora i entrar per la finestra. Així, ella es va canviar 
el nom i amagada sota un nom masculí va aconseguir plantar cara a tothom qui no 
havia cregut en ella i va aconseguir ser una de les escriptores més importants del 
segle XX de la literatura catalana. 

El seu desig d’aconseguir un món més just, es veu reflectit a la seva obra i més 
concretament amb la Mila, qui cansada ja del paper que li ha tocat desenvolupar a la 
societat, abandona el seu marit i comença una vida en completa solitud que li permet 
ser ella mateixa, una dona lliure, com la mateixa Víctor. 
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4. MERCÈ RODOREDA (1908 - 1983) 

4.1 Biografia 
Mercè Rodoreda va néixer a Barcelona el 10 d’Octubre de 
l’any 1908 a Sant Gervasi de Cassoles. Els seus pares 
varen ser l’Andreu Rodoreda i Sallent i la Montserrat 
Guirguí i Guàrdia. Vivien també amb ells el germà petit de 
la seva mare i el seu avi matern, Pere Guirguí i Fontanills 
qui va ser una figura molt important per ella i li va 
transmetre l’amor per la lectura, la poesia i l’art. Tot i això, 
el seu pare li llegia poesia a la nit i sempre es va mantenir 
un fort entusiasme pel teatre per part de tota la família. 

Rodoreda va viure feliç a casa seva. Malauradament, no va anar gaire temps a 
l’escola però, tot i això, va aprendre a llegir, escriure i a comptar... I també a cosir. 

Quan tenia 12 anys se li va desvelar la vida adulta a causa de la mort del seu avi qui 
va tenir successius atacs de feridura, i finalment, va morir. Els seus pares van 
escriure a l’oncle americà i li van demanar que tornés a casa i se’n fes càrrec. Així  
ho va fer ell, va pagar les factures, va establir horaris... Finalment, va anunciar que 
quan Mercè Rodoreda fes 20 anys es casaria amb ella. I així, el 10 d’octubre de 
1928, es casà amb el seu oncle, Joan Guirguí, i el seu únic fill, Jordi Guirguí, neix 
nou mesos més tard. 

No sabem gaires coses de Rodoreda en els primers anys del seu matrimoni, però, 
Rodoreda troba temps per sortir al món i descobreix que la seva veu és 
extraordinària per ser escoltada a la radio i té molt clar al que es vol dedicar: vol ser 
escriptora. Aquí és quan trobem la figura de Delfí Dalmau qui era el propietari i  
editor de la revista Clarisme, on Mercè començarà a publicar una sèrie d’entrevistes 
a escriptors i intel·lectuals del moment. 

És en aquest moment quan Mercè Rodoreda ens presenta el seu doble: un 
personatge fictici al qual farà la protagonista de la seva literatura, és a dir, de tot el 
que ella mateixa escrigui. El seu personatge el dota amb el mateix nom que ella, 
Mercè Rodoreda, però no és la mateixa persona. Aquest personatge és transforma 
segons les necessitats o els requeriments de la persona que ha d’entrevistar. Aquest 
distanciament d’ella mateixa ja no l’abandonarà mai. 

Així doncs, l’escriptora ha iniciat una gran carrera periodística amb la finalitat 
d’aconseguir el seu veritable objectiu: ser novel·lista. L’any 1932, en Joan Guirguí, li 
dona suport econòmic per la publicació de la seva primera novel·la, amb l’editorial 
Llibreria Catalònia22. La segueixen dues novel·les més i diversos contes i, aquella 
dona ja casada, mare d’un fill ja era una gran promesa de la literatura catalana del 
moment. 

 

22 La Llibreria Catalònia fou una llibreria de Barcelona que obrí el 1921 i tancà el 2013. Tenia la seva 
seu a la Ronda de Sant Pere 
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L’any 1935 publica La darrera bruixa un conte infantil dedicat a unes de les filles 
d’Andreu Nin amb qui tenia una relació. Aquest personatge és assassinat i Rodoreda 
li confessa l’adulteri al seu marit, ell opta per la ceguesa i és llavors quan Rodoreda 
decideix abandonar-lo. Ella torna, amb el seu fill Jordi, a la seva antiga casa, però 
ella no ja no és la mateixa jove que havia marxat d’aquell casalot. Des de l’any 1937 
té un treball a la Institució de les Lletres Catalanes23 com a mecanògrafa i al final 
d’aquest any aconsegueix el premi Crexells24 amb Aloma (1938). 

La guerra havia començat l’any 1936 i al gener del 1939 la situació era pràcticament 
insostenible. Així doncs, Rodoreda es resigna a seguir el camí de l’exili ja que ella, 
junt amb els seus companys escriptors hagueren sigut afusellats si s’haguessin 
quedat a Espanya. Va marxar i va deixar el seu fill Jordi amb la seva mare 
Montserrat i el pare del seu fill. Ells dos li farien de mare i pare, respectivament, 
perquè Rodoreda no tornaria a veure el seu fill fins deu anys més tard. 

L’escriptora es va poder refugiar a Roissy, a prop de París, amb un grup 
d’intel·lectuals com ella i allà trobà a l’amor de la seva vida Joan Prat, conegut com a 
Armand Obiols. La parella va decidir romandre a França tot i que la guerra europea 
era evident i, al produir-se, quan l’exèrcit alemany va ocupar França, ell va ser 
integrat als grups de treball forçat i ella, es va conformar amb esperar-lo. Quan els 
alemanys van ser derrotats, a l’any 1945 va arribar la pau Europea, però ells encara 
no podien tornar a casa. 

Rodoreda i Prat van viure el final de la guerra amb un sabor agredolç, ja que d’una 
banda les tropes americanes havien aturat als feixismes alemany i italià, però d’altra 
banda, no podien tornar a Catalunya a causa de la dictadura de Francisco Franco25. 
Es va quedar llargues temporades sola a Ginebra (on tenia un apartament llogat), a 
causa del treball de traductor de Joan Prat qui havia de passar llargues temporades 
a Viena. És en aquest moment quan ella recupera la seva passió i dedicació 
artística: escriu versos i a més aconsegueix en tres convocatòries successives als 
Jocs Florals a l’exili, tres premis que li donen dret al títol de Gai Saber. És així com 
quasi als anys seixanta, les seves obres són considerades d’una de les novel·listes 
europees més importants del segle XX. 

Tenia, a finals dels anys cinquanta, un grapat de contes que va aplegar en el volum 
Vint-i-dos contes per presentar-los al premi Víctor Català dels 1957. Havia recuperat, 
així, el contacte amb els lectors, que podien recordar aquella noia que abans de la 
guerra havia escrit quatre novel·les. Tot i això, la situació cultural no era la mateixa 
que abans de la guerra: trobem la censura de la dictadura que havia acabat amb tot 

 
23 És una entitat de la Generalitat de Catalunya que promou la literatura catalana dins i fora de l’àmbit 
lingüístic català, ofereix ajuts a la creació i a la investigació literàries i incentiva la traducció a altres 
llengües d’obres 
24 El Premi Joan Crexells de narrativa és un premi literari que atorga l'Ateneu Barcelonès a la millor 
obra de narrativa en català publicada durant l'any anterior. 
25 Francisco Franco Bahamonde fou un militar i dictador espanyol, cap d'Estat autoproclamat des del 
1939 fins al 1975 
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el progrés que havien aconseguit assolir els autors noucentistes durant els anys vint  
i trenta. No hi havia diaris en català, llegir era una activitat censurable i llegir en 
català era un acte de traïció a la pàtria. Només alguns editors, carregats d’heroïcitat 
intentaven creuar les normes establertes. Els premis literaris, tot i això, van convertir 
en una via per enllaçar escriptors, editors i, sobretot, lectors. 

Rodoreda sabia que per poder arribar al públic se n’havia d’aprofitar d’aquests però 
tot i que es va presentar a molts concursos literaris amb obres molt diverses, va ser 
en va. Un membre del jurat del premi de Sant Jordi, va creure en la Colometa i la va 
recomanar a l’editor Joan Sales i l’any 1962 va aparèixer l’obra publicada amb el títol 
de La Plaça del diamant. Aquesta obra hagués passat desapercebuda pels crítics 
sinó fos per la calorosa acollida del públic lector que van aconseguir que tingués 
múltiples edicions i que estigués traduïda a desenes d’idiomes. 

Al 1967, rebia el premi de la Crítica i el mateix any va començar a publicar els 
volums del que volia ser la seva Obra completa. I ja a finals dels anys seixanta, 
Rodera es planteja que potser és hora de tornar a casa, a Catalunya. 

La seva mare va morir al 1964, el seu fill s’havia casat i ja li havia donat nets i Joan 
Guirguí, també mort, li havia deixat unes quantes propietats que li van permetre 
tornar a viure a Barcelona. Allà, Rodoreda troba una petita part de la vida que havia 
deixat enrere i es refugia a Romanyà on passa llargues tardes amb les seves 
amigues. En aquest lloc, és on acaba d’escriure Mirall trencat (llibre del qual 
parlarem més endavant) i és on comença a ser perseguida per l’inexorable pas del 
temps. 

 

 
Sense ser aventurera, he viscut com s'ha de viure: o sigui, perillosament 

 
Mercè Rodoreda 

 
 
 

Mercè Rodoreda mor d’una crisi hepàtica el dia 13 d’abril de 1983 a Girona i va ser 
enterrada al petit cementiri de Romanyà 
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4.2 Moviment Literari 
Amb el final de la Guerra civil espanyola, l’any 1939, s’inaugura una nova etapa 
caracteritzada per una voluntat d’espanyolització de les formes de vida i cultura 
catalanes a causa del règim franquista. 

Durant el segle XX, es desenvolupa l’anomenada novel·la psicològica impulsada per 
autors tan destacats com Marcel Proust26 i James Joyce27. És un nou tipus de 
novel·la basada en els sentiments dels personatges a través de les sensacions. Així, 
intenta demostrar com és possible de superar, a través dels records de la memòria, 
l'oblit causat pel pas inexorable del temps, una de les preocupacions constants en 
l'obra de Mercè Rodoreda. 

Aquest nou estil implica canvis formals a la novel·la. Trobem que el narrador tendeix 
a actuar cada cop menys i que moltes vegades és suplantat per les reaccions i 
actituds dels personatges. La narració en primera persona, que normalment està 
basada en l’associació d’idees i sensacions, arribarà al seu punt àlgid amb el 
monòleg interior. 

La narració en tercera persona sembla desaparèixer per endinsar-nos a una visió 
més subjectiva del relat que ens endinsa a l’interior dels personatges: els seus estats 
anímics, les variacions de caràcter i l’evolució dels sentiments. 

4.3 Mirall trencat 
Mirall trencat (1974) és una de les obres més importants de l’escriptora Mercè 
Rodoreda juntament amb La Plaça del diamant. És una obra de gran complexitat a 
causa del gran nombre de personatges i pel temps. L’obra ens explica la història de 
tres generacions d’una família, els Valldaura-Farriols, habitants d’una torre de Sant 
Gervasi. 

L’obra la podem qualificar dintre d’un caire madur com es pot comprovar en el pròleg 
de la mateixa novel·la. Aquest pròleg, és un dels pocs textos que té Rodoreda de 
reflexió personal de l’obra pròpia. L’escriptora, a través d’aquest pròleg, rememora i 
explica detalls sobre el procés d’escriptura de Mirall trencat, no només com es creen 
els personatges, sinó també la raó per escriure aquest text: “Una família, una casa 
abandonada, un jardí desolat, idea pura del jardí de tots els jardins... tenia ganes de 
fer una novel·la on hi hagués de tot això. M’agradava pensar que la família seria rica, 
amb una senyora fora de la casta. Desnivellada, d'origen modest” 

Mirall trencat, però, trenca amb el punt de vista narratiu que era predominant a la 
novel·la psicològica, perquè, tot i que no trenca amb el monòleg interior, el mètode 

 
26 Marcel Proust fou un important escriptor francès. La seva obra més coneguda és A la recerca del 
temps perdut, una col·lecció de set novel·les escrites entre 1908 i 1922 i publicades entre 1913 i 
1927. 
27 James Joyce fou un poeta i escriptor irlandès, reconegut mundialment com un dels més importants i 
influents del segle XX. Joyce és aclamat per la seva obra mestra, Ulisses (1922) i per la seva 
controvertida novel·la posterior, Finnegans Wake (1939). 
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narratiu predominant és la veu omniscient del narrador. Això es deu a que l’autora, 
per explicar el complex món que se’ns presenta ha d’utilitzar diferents recursos 
expressius. 

Mercè Rodoreda a través d’aquest pròleg ens explica que Mirall trencat és una 
conseqüència natural de tot el seu treball narratiu anterior. 

4.3.1 Resum argumental 
Mirall trencat és una novel·la dividida en tres parts, on es narra el principi i el final de 
la família Valldaura- Farriols en un temps i una societat determinada. 

En primer lloc, trobem la primera part, on s’inclouen divuit capítols. En aquesta 
Rodoreda ens presenta els personatges i l’escenari, així doncs la narració de fets i 
esdeveniments són predominants. 

L’obra comença presentant-nos el matrimoni entre la Teresa i el senyor Nicolau. En 
aquest punt es produeix un embolic per part de la Teresa perquè aquesta decideix 
vendre l’agulla que havia comprat el seu marit a la joieria Begú, per ajudar al seu fill, 
en Jesús Masdéu. Aquest és nascut d’una relació passada que la Teresa havia 
tingut amb en Miquel Masdéu i que els dos havien acordat en amagar ja que la 
Teresa presentava un altre tipus de vida. Així la Teresa ven la joia, argumentant al 
seu marit que li havien pres. Poc després però, l’agulla és tornada a comprar pel 
senyor Nicolau qui mor al poc temps. Després de la seva mort, la Teresa coneix a  
en Salvador Valldaura, un home que es troba en estat de xoc després del suïcidi de 
la seva estimada, la Bàrbara, una violinista que va provocar-se la mort al canal de 
Prater (Viena). Així, en Salvador i la Teresa es casen i aquest compra una torre a 
Sant Gervasi abans de marxar amb la seva dona a viure a París. Al tornar de la 
capital francesa, tenen una filla, la Sofia Valldaura. Cal destacar que juntament amb 
ells, a la torre també es van traslladar un gran nombre de minyones per tal de servir 
la família. Davant aquesta situació, la família va rebre diverses visites per part d'un 
amic d'en Salvador, en Joaquim Berguedà, que es va proposar diverses vegades 
com a comprador d'una finca que els Valldaura tenien a Vilafranca. Tot i això, no era 
de bon grat per a la Teresa, per la qual cosa aquesta compra es va veure truncada. 
A això, s'uneixen les diverses visites d'en Jesús a la torre. Aquest es va presentar 
com l'afiliat de la Teresa el dia del seu sant, ja que havia estat criat pel seu pare, 
Miquel Masdéu, però venia a demanar ajuda econòmica a la seva mare biològica en 
secret. 

 
El temps passa a la torre i amb aquest arriba la mort d'en Salvador. La Sofia es casa 
amb l'Eladi Farriols, un botiguer prestigiós, després de dos anys de dol per la mort 
del seu pare. Un cop assolit el matrimoni, que va estar dominat per la infidelitat i 
l'engany amorós per part de l'Eladi, aquest té una filla, la Maria. Aquesta criatura 
havia nascut de l'aventura del Sr. Farriols i la Pilar Segura (Lady Godiva), una 
famosa artista del Paral·lel. La Maria però, va ser adoptada per la família i va 
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conviure amb els dos fills naturals de la Sofia i l'Eladi, en Ramon i en Jaume. 
Aquests creixen junts i són educats per la Rosa, la seva institutriu. 
En aquest punt, apareixerà el petit Jaume, que marginat pels seus germans decideix 
passar molta estona amb la seva àvia, la Teresa. Malauradament, els tres germans 
es posen a jugar al jardí i en Ramon i la Maria, en un acte més aviat malvat, acaben 
provocant la mort del petit en caure a l'estany. Des d'aquest moment, la Teresa 
quedarà molt afectada, ja que havia establert un lligam molt estret amb en Jaume. 

 
La segona part, estructurada en vint-i-un capítols, ens descriu el caràcter psicològic 
dels personatges i les seves nombroses intimitats. 
En aquesta part, la relació de l'Eladi i la Sofia és desastrosa, ja que ell té relacions 
amb les minyones i ja no és el noi jove i atractiu amb el qual va casar-se la Sofia. En 
aquesta segona part, es produiran fets que afectaran molt l'àmbit familiar. D'aquesta 
manera, la Maria i en Ramon sempre passaran moltes estones junts, el que a ulls de 
la Rosa, semblarà alguna cosa més que una relació de germans. Una vegada la 
Maria i en Ramon ja són més grans, marxen de vacances amb uns amics i la 
senyoreta Rosa és despatxada. Aquesta, en un acte de venjança per tot el que li han 
fet els nens, explicarà al seu pare les seves sospites entorn la relació amorosa dels 
dos germans grans. Aquest fet provoca que, en descobrir que són germans i el seu 
amor és impossible, la Maria es suïcida des de la teulada, caient damunt el llorer. 
Davant aquesta situació, en Ramon decideix marxar de casa i l'Eladi, trastocat per la 
mort de la seva estimada filla, es refugia a la biblioteca, on llegeix llibres de Proust 
abans de morir de vellesa i soledat. 

 
La tercera i última part està formada per tretze capítols. En aquesta, es continuarà 
amb la descripció de la història familiar. 
La Teresa, flamant protagonista de la novel·la, mor acompanyada dels records més 
estimats, emportant-se amb ella el secret del seu fill, en Jesús. Igualment, tots els 
personatges moriran o marxaran, en el cas de la Sofia, una vegada esclata la  
guerra. Així, després que la Sofia marxi a París amb una gran herència en forma de 
joies per part de la seva mare, l'Armada serà l'encarregada de tancar totes i 
cadascuna de les habitacions dels morts. Amb la casa totalment sola per l'Armanda, 
aquesta es passeja amb un mirall fins que cau per les escales i s'esmicola, el que 
simbolitzarà tots i cadascun dels records viscuts a la torre. Després d'aquest 
esdeveniment i com a conseqüència de la insurrecció, l'Armanda es traslladarà a 
viure en un pis de la ciutat, tot i que visitarà la casa per fer-se càrrec del jardí i els 
morts. La torre però, serà ocupada per anarquistes revolucionaris, un d'ells en Jesús. 
Abans d'acabar la novel·la, l'autora voldrà aportar el seu punt de vista i farà passejar-
se pels racons més bruts i cruels de la torre una rata, que simbolitzarà l'esperit de la 
Maria. Finalment, la torre és enderrocada. 

 
En conclusió, cal esmentar que el que Mercè Rodoreda ens planteja al llarg de la 
novel·la és el fet de reflectir la història d'una família. I per fer-ho, utilitzarà un mirall 
trencat, que reflectirà fragments de vida i records viscuts a la torre. 
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4.3.2 Personatges 
Al llarg de la novel·la trobem un gran nombre de personatges que es relacionen 
entre ells i que són de diverses generacions: 

En primer lloc, trobem en Vicenç que és el cotxer del senyor Nicolau. És un home de 
mitjana edat gentil, honest i treballador. És un personatge secundari que un cop el 
senyor Nicolau mor decideix marxar a Igualada (el seu poble natal). El seu amo és el 
senyor Nicolau Rovira, que és un home vell, pràcticament un avi. Tot i això, és un 
home molt ric, amb una gran fortuna, fet en el que es fixa la Teresa per tal d’assolir 
un ascens social i econòmic. Així, el senyor Rovira és el primer marit de la Teresa, 
per la qual cosa aquest li regalarà una agulla de pit de gran valor. Malgrat tot, la 
Teresa vendrà aquesta joia a la botiga per ajudar al seu fill i el senyor Nicolau la 
tornarà a comprar sense saber que es tractava de la mateixa. En els primers 
capítols, en Nicolau mor deixant gran part de la fortuna a la Teresa. 

La Teresa Goday és un dels personatges principals de l’obra. La podem descriure 
com una noia barcelonina, filla d’una peixatera, de classe social baixa però 
físicament bonica i atractiva. Tot i que en Nicolau figura com el seu primer home, té 
un romanç abans amb en Miquel Masdéu, un fanaler casat, i d’aquesta relació en 
surt en Jesús Masdéu, tot i que aquest esdeveniment no s’explica explícitament al 
llibre. Posteriorment d’aquest romanç, i com hem esmentat anteriorment, es casarà 
amb el Sr. Rovira qui li permetrà ascendir fins a la posició burgesa, augmentant així 
la seva economia. Després de la mort del seu primer marit, coneix al senyor 
Valldaura, un home prestigiós i de la mateixa condició social que el seu antic home. 
A mesura que la relació tira endavant, la parella es casa i en Valldaura compra la 
torre de Sant Gervasi abans de marxar a viure una temporada a París. Una vegada 
tornen de l'aventura parisenca, la Teresa es queda embarassada i d'aquí en surt una 
filla, la Sofia. Tot i això, la seva relació es veurà greument afectada per un record 
amorós d'en Valldaura i per la infidelitat per part de la Teresa amb el notari Riera. La 
Sofia però, mai gaudirà d'una plena atenció per part de la seva mare i es casarà amb 
l'Eladi Ferriols, amb el que tindrà dos nens, en Ramon i en Jaume, amb el que la 
Teresa mantindrà una relació més estreta. Cal destacar el progressiu deteriorament 
que pateix la Teresa al llarg de l'obra. D'aquesta manera, aquest personatge se'ns 
presenta des de la joventut fins a la mort, passant pel deteriorament físic i psicològic. 
Finalment la Teresa mor després de veure passar diverses generacions per la torre i 
amb la seva mort, s'emporta el secret del seu fill, en Jesús Masdéu, a la tomba. 

 
En Miquel Masdéu és un fanaler casat que té una relació amb la Teresa quan 
aquests dos eren joves. D’aquesta relació amorosa en surt Jesús Masdéu a qui la 
Teresa sempre intentarà ajudar econòmicament. Aquest és un noi bondadós i 
amable que va créixer sense una veritable figura materna. Així la Teresa i en 
Salvador el van afillar i es passejava per la torre com si fos el seu fillol. Finalment, 
quan es fa gran, acaba fent-se revolucionari anarquista i ocuparà la torre dels 
Valldaura durant la Guerra Civil. Morirà a la batalla contra el feixisme. 
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El senyor Begú és un home gentil en el que es pot confiar. És el propietari de la 
joieria on la Teresa i en Nicolau van a comprar habitualment. La seva mort acaba 
afectant a la Teresa perquè el recorda com un gran home capaç de guardar els seus 
secrets. 

L’Adela és la tieta de la Teresa i es fa càrrec de la seva neboda quan la seva mare 
mor. A més, és l’única coneixedora de l’embaràs de la Teresa i és ella qui li 
aconsella que ho mantingui en secret i que deixi en Jesús a càrrec del seu pare. Per 
tot això, representa una figura molt important per la Teresa. 

El senyor Valldaura és un home ric que treballant a Viena coneixerà l’amor de la 
seva vida, la Bàrbara. Malauradament, ella es suïcida i ell viurà tota la vida amb el 
seu record. De forma posterior a aquesta tràgica pèrdua coneixerà a la Teresa amb 
qui es casarà i abandonarà la seva carrera per anar-se’n a viure amb ella a 
Barcelona, doncs aquesta enyorava la ciutat quan vivien a París. El senyor Valldaura 
intentarà que el seu matrimoni sigui la història d’amor que va viure amb la Bàrbara, 
però lluny d’això, aquesta fracassa i en Salvador es refugia en la seva filla Sofia per 
tal d’evadir-se. Finalment, en Valldaura mor amb el record d’un matrimoni amarg, 
caracteritzat per la soledat i l’aïllament. La Bàrbara, per la seva part, és una noia 
jove, prima, rossa i amb els ulls blaus, treballa com a violinista a Viena, on coneix a 
en Salvador amb qui tindrà un curt però intens romanç. El seu color preferit és el 
violeta, color que marcarà la seva història d’amor perquè ell li enviava violetes28 dia 
rere dia. Finalment, però, ella s’acabarà suïcidant sense donar cap mena  
d’explicació i això causarà un profund dolor en el senyor Valldaura. 

Pel que fa als germans Berguedà, trobem a en Joaquim que és amic i company d’en 
Valldaura qui presenta a la Bàrbara. Aquest intentarà en múltiples ocasions passar 
uns dies a la torre de vacances però la Teresa mai ho acceptarà. Quan el seu germà 
Rafel mor, s’endurà a l’Eulàlia, viuda d’aquest, a viure a París on acabaran tenint  
una relació amorosa. Pel que fa a en Rafel, tindrà problemes amb els treballadors i 
morirà assassinat violentament el que provoca que l’Eulàlia, la seva dona, i el seu 
germà marxin. L’Eulàlia a part de ser l’esposa d’en Rafel és amiga de la Teresa. En 
un principi la seva relació d’amistat va bé, fins que aquesta comença a sentir una 
profunda enveja cap a la Teresa, fet que les farà allunyar-se. Tot i això, quan marxa 
a la capital francesa, la seva relació torna a ser més propera. 

Trobem també l’Amadeu Riera que és notari i amic d’en Salvador Valldaura. És un 
home discret i professional i va ser l’encarregat de fer els tràmits per comprar la torre 
de St. Gervasi. Tot i la seva amistat amb Valldaura, té una aventura amb la seva 
dona, la Teresa, fet que sempre restarà en el seu record. 

També trobem l’Armanda Valls que apareix com a protagonista tot i no pertànyer a la 
família i a l’àmbit de la burgesia. Aquesta és la minyona de la torre des de jove i es 
caracteritza per ser una dona molt observadora i treballadora que mai abandonarà la 

 
28 

Flors originàries de climes temperats de l’hemisferi nord. 
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casa, on viurà tota la seva vida. Serà també la primera minyona en la qual es fixarà 
l'Eladi i amb la qual aquest mantindrà relacions durant llargs períodes de temps. Així, 
com a conseqüència d’aquestes trobades, l’Armanda s’enamorarà de l’Eladi, el que 
farà impossible la seva marxa de la torre. A més, l’Eladi li compra unes arracades 
que ella guardarà al llarg de l’obra. En aquesta posició, l’Armanda coneixerà a totes 
les generacions de la família Valldaura i per tant, acaba sabent tots i cada uns dels 
secrets de la casa. Finalment, quan la casa quedi abandonada a causa de la Guerra 
Civil l’any 36, serà l'encarregada de continuar anant-hi cada dia per recordar els 
seus morts. 

 
Pel que fa a l’Eladi Farriols, que és el marit de la Sofia, treballava inicialment de 
botiguer al negoci d'un familiar. Al principi, la seva relació amb la Sofia no és gaire 
bona ni encertada, però finalment, s'acaben comprometent per interessos econòmics 
i familiars. Però aquest matrimoni, que ja havia començat malament, es va 
caracteritzar per les nombroses infidelitats per part de l'Eladi cap a la Sofia. D'una 
d'aquestes aventures amoroses, aquest va tenir una filla amb la Pilar Segura (Lady 
Godiva), la Maria, que serà apadrinada per la Sofia i ell. A més, també van existir 
nombroses relacions i adulteris amb les minyones i, especialment, amb l'Armanda. 
Finalment, l'Eladi passa la resta de la seva vida tancat a la biblioteca, on llegeix 
llibres de Proust abans de morir ràpidament. 

 

La filla de la Teresa i en Salvador, s’anomena Sofia Valldaura, és una noia de 
caràcter fred i amb una relació distant cap a la seva mare. Així, la Sofia arribarà a 
sentir enveja i odi cap a la Teresa. D'aquesta manera quan aquesta mor, ella pateix 
una gradual transformació que anirà des de treure's el dol molt aviat fins a lluir joies 
de la seva mare. Una vegada és suficientment gran, es casa amb l'Eladi Farriols, 
matrimoni que no serà gaire diferent dels anteriors, ja que hi regnaran els adulteris, 
la infidelitat i la gelosia. Tot i això, la Sofia voldrà tenir el control del seu matrimoni i 
finalment, tindrà dos fills, en Ramon i en Jaume. A aquests cal sumar la Maria, una 
nena nascuda de la relació d'infidelitat entre l'Eladi i la Pilar, que la família decideix 
apadrinar. La situació familiar entre la mare i els seus fills no és gaire bona, sinó més 
aviat freda i distant. 

 
Pilar Segura o Lady Godiva és una cupletista del Paral·lel que s'enamorà de l'Eladi, 
amb el qual va tenir una filla, la Maria. Acaba morint després d'haver triomfat com 
artista a la ciutat de Barcelona. 

 
Joan Rodés el professor de piano dels fills de l'Eladi i la Sofia. Al llarg de l'obra se 
sent incomprès i desaprofitat, però inconscientment s'adonarà de l'origen de la Maria 
quan li mostraren un retall d'un diari. Rosa és la mestra (institutriu segons el llibre) 
encarregada d'educar i formar els fills de la família Farriols-Valldaura. D'aquesta 
manera, no permetrà les faltes de la Maria i en Ramon. Finalment, serà acomiadada 
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però no sense abans revelar a l'Eladi les seves sospites sobre la relació entre la 
Maria i en Ramon. 

 
Pel que fa a en Ramon, és el fill gran de la Sofia i l'Eladi. Quan és petit, se’ns 
presenta com un nen alegre, divertit i líder entre els seus germans, ja que era el 
germà gran. Més endavant però, es convertirà en un nen cruel, sobretot amb el seu 
germà Jaume, al que acabarà ofegant accidentalment amb la seva altra germana. 
Així, aquest record el perseguirà, afectant la seva consciència al llarg del temps. 
Contràriament, la relació amb la seva germana, la Maria, anirà més enllà de la 
infantesa, arribant a les relacions amoroses entre ells. Anys més tard, seguirà amb 
els remordiments i la culpabilitat de la mort d'en Jaume i la seva última visita a la 
torre representarà l'acceptació final del trauma passat. Finalment es casarà i tindrà 
dos fills, la Maria Farriols i en Ramon Farriols. Gràcies a un ajut econòmic de la Sofia 
pot tirar endavant la seva família. Pel que fa a la Maria, és filla de l’Eladi Farriols i 
Pilar Segura a causa de la seva breu relació amorosa. La Maria serà apadrinada i 
creixerà a la casa dels Valldaura. És amb ella que l’autora vol representar la plena i 
eterna infantesa, presentant-la com un personatge dolç, bonic i estimat per tots els 
membres de la família. Tindrà una atracció pel seu germà Ramon, però en adonar- 
se que són germans, morirà suïcidant-se des de la teulada. Així doncs i tal com s’ha 
comentat, aquest personatge es negarà a passar a l'edat adulta i preferirà posar fi a 
la seva vida davant l'impossibilitat d'amor amb en Ramon. 

 
Jaume Farriols, germà petit d’en Ramon, és un nen sensible i malaltís. En 
conseqüència, serà cruelment maltractat pels seus germans grans i només trobarà 
refugi en la seva àvia, la Teresa, que li permetrà entrar a la sala plena de records, on 
es troba l'armari japonès. Finalment, a causa de les trapelleries i els jocs d'en Ramon 
i la Maria, en Jaume acaba morint ofegat a l’estany del jardí de la casa, trastocant 
així la Teresa a causa de la seva estreta relació. 

 
 
 
 

 
Arbre genealògic de la família Valldaura-Farriols (Viquipèdia) 
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Per acabar, cal destacar que existeixen altres personatges com en Josep Fontanills, 
i algunes minyones (la Felícia, l'Antònia, la Gertrudis, la Filomena o la Mundeta) que 
tindran un paper poc important i més aviat fugaç dins de l'obra. 

 

4.3.3 Espai 
L'obra es situa principalment a Barcelona, concretament a la torre de Sant Gervasi, 
que va ser comprada per Salvador Valldaura per tal de fer feliç a la Teresa abans 
que aquests marxessin a París. La torre, representa el pas del temps i la vida adulta, 
comportant-se com si es tractés d'un ésser viu, ja que neix, creix i mor (és utilitzada 
com a camp base anarquista en la Guerra Civil, abans de ser enderrocada). Així, 
prenen vertadera rellevància determinades parts de la casa com el saló, la cuina, la 
sala de jocs, la biblioteca, les habitacions o la teulada. Per exemple, la biblioteca 
representa un refugi per l'Eladi. És aquí on aquest llegeix llibres de Proust i on troba 
una llibreta amb les confessions de Valldaura. Així mateix, la teulada és el lloc des 
d'on es suïcida la Maria, esdeveniment amb una important transcendència. També 
cal destacar que totes i cada una de les habitacions de la casa es van tancant amb 
la mort dels personatges, acte que també es troba lligat al pas del temps. 

 
La torre té un jardí. Aquest té una simbologia molt destacable, ja que contràriament a 
la torre, aquest representa la joventut i la infantesa viscudes. Tot i això, en aquest 
trobem diferents espais que simbolitzen la mort, com el petit estany o la bassa on 
mor ofegat en Jaume i el llorer, on cau el cos de la Maria. A més, apareixen 
destacats la gàbia dels faisans, les flors (l'heura, la rosa i les violetes) que 
simbolitzen relacions amoroses entre personatges i finalment, el cau de la rata, el 
símbol final de la decadència de la família. D'aquesta manera, la rata presencia el 
final de la torre i és trobada morta a la soca d'un arbre. També cal esmentar que 
aquest és un lloc freqüentat pels personatges, ja que hi van a prendre el te, a jugar o 
a esbargir-se. 

 
Deixant de banda el districte de Sant Gervasi, al llarg de la novel·la es fa referència  
a diferents punts de la ciutat barcelonina. Així, al principi de l'obra trobem la casa del 
senyor Nicolau, la joieria Begú (on aquest mateix compra dues vegades la mateixa 
joia per a la seva muller, la Teresa) i diferents carrers i emplaçaments de la ciutat 
(passeig de Gràcia, plaça Catalunya, teatre del Liceu, catedral de Santa Maria del 
Mar, carrer de Casp, casa de la tia Adela, Can Culleretes, casa dels Balsareny, etc.). 
La majoria d'aquestes localitats són de caràcter burgès, a causa que la posició social 
de la família en l'època era aquesta. En addició, fora de la capital catalana també 
apareixen zones com ara el parc natural del Montseny, visitat per la família en la 
primera part del llibre. 

 
Per últim, cal esmentar algunes ciutats europees en les quals es desenvolupen 
diferents esdeveniments. Per una banda, Viena i la seva capital, Praga, esdevenen 
una zona important en les primeres pàgines. 
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En aquesta ciutat es coneixen i comencen a establir contacte en Salvador Valldaura i 
la Bàrbara. Aquestes cites i contactes, però, s'acaben ràpidament perquè la Bàrbara 
se suïcida a un canal del parc Prater, per on passa el riu Blau. Per l'altra, París té 
una gran rellevància, ja que és aquí on la Teresa i en Salvador Valldaura marxen a 
viure. El fet d'aquest trasllat es deu al fet que en Salvador treballava com a 
diplomàtic a la capital francesa. Tot i això, aquest canvi d'aires dura poc temps, 
doncs la Teresa enyorava la ciutat i l'ambient de Barcelona. París també apareix 
esmentat a mesura que avança la novel·la, ja que és aquí on la Sofia decideix 
marxar a viure amb una gran fortuna en joies una vegada ha perdut gairebé tota la 
família a la torre. 

 

4.3.4 Temps 
A l’obra Mirall trencat podem establir una clara diferenciació entre el temps històric 
(l'evolució cronològica) i el temps psicològic. 

 
Per una banda, el temps històric o real s'inicia a finals del segle XIX, principis de 
segle XX, quan comença la novel·la amb el matrimoni de la Teresa i en Nicolau. 
Aquest temps es pot entreveure, ja que apareixen citats al llibre diferents 
esdeveniments històrics que ajuden a situar l'obra en una determinada època. Així, 
apareixen la setmana tràgica i el pistolerisme, esdeveniment que va afectar la vida i 
economia burgesa, la proclamació de la República l'any 1931, l'esclat de la 
insurrecció militar (cop d'Estat) i l'inici de la Guerra Civil el 1936. A més, elements 
com els balls de carnaval, el Liceu o els cabarets, no fan més que constatar que ens 
trobem en una època on la burgesia es troba en plena efervescència, és a dir, durant 
el final del segle XIX i el primer terç del segle XX. D'aquesta manera, la novel·la 
transcendeix en aquest temps fins a la finalització de la Guerra Civil Espanyola, l'any 
1939. És per això que podríem dir que Mirall trencat s'estén en el temps uns 40  
anys, aproximadament. 

 
Tot i això, i sense cap mena de dubte, no és pas el temps històric el que més influeix 
a la novel·la (que tot i ser important per a situar els personatges i fer-los actuar de 
forma determinada, no és el centre de les seves accions). D'aquesta manera, el 
temps que realment influeix és el temps personal. Aquest temps, totalment subjectiu 
per a cada personatge, sol ser un temps estancat en el passat i marcat per les 
vivències i els records passats i feliços viscuts per cada personatge. Així, el present 
importa ben poc a l'obra i als personatges i, en conseqüència, es margina l'acció 
deixant lloc a la memòria i la idealització d’allò viscut. 
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4.4 Conclusions 
Mercè Rodoreda va ser una dona que mai es va anomenar a si mateixa feminista i 
és més rebutjava el moviment. Tot i això, Rodoreda va escriure en contra dels valors 
que hi havia en aquell moment. A part de lluitar contra els valors patriarcals del segle 
XX, es va declarar en contra del règim franquista i es va haver d’exiliar a causa dels 
seus ideals polítics i també a causa que les seves novel·les van ser escrites en 
català. Rodoreda, així doncs, no va lluitar només per ser una dona, sinó per la seva 
llengua, el català, una llengua molt discriminada en aquell moment de la història. 

Pel que fa a la seva obra, Rodoreda ens presenta una sèrie de personatges 
femenins que tot i no ser revolucionaris, mostren com era la societat al segle XX i a 
més ens fa reflexionar sobre la situació de la dona i el seu paper sumís a la societat. 
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5. MARIA ÀNGELS ANGLADA (1930 - 1999) 

5.1 Biografia 
Maria Àngels Anglada i d’Abadal va néixer el 9 de març de 
1930 a Vic. El seu pare, Joan Anglada i Vilardebò (Vic, 1895-
1979), exerceix d’advocat i sempre estava al servei de 
qualsevol empresa cultural de caire catalanista. La seva 
mare, Maria d’Abadal  i Pedrals (Vic, 1905-2003), pertanyia  
a una família benestant de propietaris agrícoles. Quan els 
seus pares es casen, la mare, si les circumstàncies li ho 
haguessin permès, hauria volgut estudiar, però com és 

habitual a l’època, es dedica a la feina domèstica i a cuidar els seus quatre fills: 
Maria Àngels, Pilar, Josep Maria i Enriqueta. 

Anglada manté una forta relació amb el seu pare, de qui hereta el catalanisme, el 
gust pels poetes llatins, la seva curiositat, la seva passió per Jacint Verdaguer i per 
la música. Joan Anglada també era un ferm defensor de la llengua catalana i els 
seus ideals són castigats durant la Guerra civil espanyola. Així doncs, ell i la seva 
família, l’any 1936 s’han d’anar a refugiar a Donostostia (Euskadi) durant tres anys, 
on Anglada cursa els estudis primaris. Un cop acabada la guerra, tornen a Catalunya 
però el pare segueix perseguit per les autoritats franquistes. Aquest és un record que 
M. Àngels Anglada tindrà marcat a la memòria per sempre. 

 
Més endavant, Anglada s’adona encara més de la situació de repressió que s’està 
vivint a tot el país. L’any 1941 és un any especialment dur per la família i, a 
contracor, Joan i Maria decideixen enviar, per por a les represàlies , Maria Àngels i la 
seva germana Pilar a les sessions organitzades per les “flechas” de la Falange amb 
el propòsit de socialitzar els infants d’acord amb el rigor feixista. És en aquest 
moment quan Anglada comença a interessar-se per la literatura i ja escriu els seus 
primers versos. 

Anglada, tot i la dictadura, segueix amb els seus estudis i és a l’escola on, per 
esbargir-se, escriu versos o proses poètiques, idea fantàstics pseudònims i coneix 
petits herois de la literatura. És a la classe de llatí on llegeix per primera vegada els 
versos del gran poeta Virgili i se n’enamora per sempre. 

Cal esmentar, però, que el seu entorn familiar li ha facilitat el bon gust cap a les 
llengües i les arts. Dels seus pares i avis n’ha après el català viu, de la biblioteca 
familiar, ha pogut llegir llibres catalans introbables, de les aficions artístiques i 
literàries del pare en pot aprendre els secrets de la llengua prohibida i de la 
sensibilitat de la mare per la cultura, pot valorar la importància de la memòria. 

Anglada comença a escriure per esbargir-se, com he esmentat anteriorment i per 
celebracions especials a casa seva com serien aniversaris, festes... Els seus pares 
sempre l’animaren a escriure. El seu primer model, és naturalment Jacint Verdaguer, 
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un dels autors més grans de la literatura catalana. Les primeres composicions que 
escriu són sobre els paisatges de la plana de Vic. 

Al 1946, Anglada ateny el seu rècord d’accèssits al certamen literari a les festes de 
Santo Tomás d’Aquino i un any més tard publica els seus primers poemes en  
llengua catalana. Aquests són de temàtica religiosa i reflecteixen l’educació catòlica 
que va rebre. A més, posen en manifest l’escassa acceptació del català en l’àmbit 
públic. 

Un cop enllestits els estudis secundaris, Maria Àngels Anglada vol estudiar a la 
Universitat i la seva família l’encoratja a fer-ho tot i que era molt estrany que les 
noies estudiessin alguna carrera universitària llevat de Magisteri. En primer lloc, 
pensa a estudiar Dret, una tria que no és gaire normal per una dona. Finalment, 
però, acaba matriculant-se a Clàssiques i, abans de fer disset anys, entra a la 
Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona. És al claustre d’aquesta 
universitat on Anglada coneixerà al seu company de per vida, Jordi Geli i Aguadé. 
Durant aquests anys es troba amb restriccions de tota mena que es veuen 
compensades, però, pel mestratges de grans professors. Entre el 1947 i 1948, 
assisteix, paral·lelament, a les classes d’Història de Catalunya al aleshores clandestí 
Institut d’Estudis Catalans. El 1951 enllesteix la carrera de Clàssiques i comença a 
treballar a l’escola Pare Coll de Vic. 

El 10 de maig de 1954 Anglada es casa amb Jordi Geli i Aguadé i de viatge de  
noces viatgen a quatre ciutats que posteriorment seran clau en la seva obra: 
Venècia, Florència, Roma i París. S’instal·len en un pis a Barcelona i allà naixeran 
les seves tres filles: la Núria, la Rosa i la Mariona. Aquestes tres provoquen que 
Anglada escrigui quan pot, ja que reclamen moltes hores d’atenció i també, molta 
dedicació i és per això que en aquest període s’obre un parèntesi de la creació. El 
1970 escriurà el poema Una resposta on rememora el temps consagrat a les seves 
filles. 

Ja ho sé: els poetes-pares 

Fan bells poemes quan els neix un fill. 

També per mi hauria estat una joia 

Quan vaig florir d’infants, cisellar versos, 

Però era una altra feina: panteixava 

Per donar-los la vida, aquests llarg somni. 
 

No puc dir que em prenien 

Temps, força, sang: eren coses tan seves 

Com els plors de la nit. 

Les filles ara es drecen com tres àlbers 
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I jo us demano, amics, una resposta: 

Si canto aquest país que estimo amb ira 

Per què no puc, no podem infantar-lo. 

M. Àngels Anglada 
 

Al febrer de 1961, es trasllada a Figueres amb tota la seva família des d’on el seu 
marit pot tenir cura de l’administració de la casa i les terres de Vilamacolum on la 
família passa els estius. Des d’aquest moment la plana de Vic i la de l’Empordà 
apareixeran estretament unides ala seva experiència vital i al seu univers literari. 

Al 1964 comença a treballar a les Escolàpies de Figueres on imparteix classes de 
llatí, grec, llengua i literatura espanyola i extraoficialment classes de català. La seva 
trajectòria docent anirà canviant i també impartirà classes a l’institut Ramon 
Muntaner i al centre encolar Sant José a Roses. És en aquest període on comença  
a comença a col·laborar habitualment amb revistes i diaris del país com Canigó29 i 
Hora nova30 on denunciava l’actitud del govern centralista de Madrid . 

Poc a poc, Anglada va prenent consciència del paper de la dona en la societat i de la 
necessitat de una major emancipació i participació de les dones en la vida cultural i 
política del país i és així com l’autora s’erigeix en portaveu d’un feminisme cultural 
lluny de forta estridència. En els darrers anys del franquisme, a més a més, 
desenvolupa també una intensa activitat reivindicativa de les llibertats nacionals i de 
la defensa del medi ambient. 

Al 1973, un any després de publicar el seu primer llibre de poemes, Díptic, viatja a a 
Grècia amb els seus pares i amb el seu marit i fruit d’aquesta experiència, en sorgirà 
el poemari Kyparissia i que juntament amb Columnes d’hores i Arietta la consagra 
com una poeta de referència de les lletres catalanes. 

Tot i això, l’autora irromp en el món de la novel·la per la porta gran amb Les Closes31 
(1978) amb la qual guanya el premi Josep Pla i de la qual parlarem més endavant. 

 
En el termini només de 4 mesos, entre els anys 1985 i 1986, moren el seu germà 
Josep Maria i el seu marit, tot i això, aquestes pèrdues es veuen compensades, en 
part, pel naixement dels seus cinc nets motiu que la portarà a escriure contes i 
cantates per infants sota els títols com El bosc de vidre o La grua estontola. 

Al 1994 apareix la seva novel·la més famosa El violí d’Auschwitz la qual narra la 
lluita d’un jueu per sobreviure en un dels camps de concentració del Tercer Reich. 

 
 

29 
Canigó és una revista catalana que es va començar a editar a Figueres sota la direcció de Xavier Dalfó l'any 

1954. Sortia mensualment. La revista Canigó va representar una opció informativa pels catalanistes 
independentistes sobre temes polítics i culturals. 
30 

Hora Nova és la capçalera degana de la premsa comarcal a l'Alt Empordà. Es va començar a publicar 
el 1977 a Figueres, amb el nom o capçalera de 9 país. 
31 

Les Closes és una zona d’estanyols inundables d’origen natural del municipi de Torrent, al Baix Empordà. 
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En aquest mateix any, rep la Creu de Sant Jordi32 entregada per Jordi Pujol33. Tres 
anys més tard, publica Quadern d’Aram dedicat al genocidi del poble armeni. 

L’any 1991 passa a formar part de la secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, 
el marc de la qual col·laborarà estretament en la redacció del nou diccionari de la 
llengua catalana 

Finalment, però, el 23 d’abril de 1999 morirà i serà enterrada dos dies després en el 
petit cementiri de Vilamacolum en el panteó familiar. 

5.2 La narrativa 
L’obra narrativa d’Anglada és un conjunt dens i unitari on cada relat està molt 
relacionat amb l’altre. Utilitza uns temes, personatges i paisatges que es van repetint 
al llarg de la seva prosa i ens ofereix una visió compacta de la realitat humana i 
cultural que travessa diversos moments de la història. 

La seva narrativa és una de les més radicals de finals del segle XX. Es conforma  
fent referència a la idea que la paraula pot arribar a canviar les coses i aconsegueix 
reflectir una nova visió històrica on l’amor, la bellesa i una nova societat són 
possibles. La prosa es relaciona amb conceptes com l’ètica i la veritat, i de denúncia 
a la barbàrie i la injustícia. També cal esmentar que reviu la tradició grega. 

La seva obra en prosa està impregnada de lirisme i ella mateixa es descriu com “una 
poeta que escriu novel·les”. Tanmateix, la documentació prèvia que caracteritza 
l’autora es transforma en un mecanisme de transformació. 

Els personatges angladians solen sorgir de documents o correspondència, o també  
a partir d’altres novel·les o d’episodis literaris concrets. Anglada dona especial 
importància als seus personatges femenins com seria el cas de les novel·les Les 
Closes, Sandàlies d’escuma o Artemísia. Aquestes es poden qualificar com a textos 
autobiogràfics i la ficció es centra en biografiar les seves vides, reconstruir-les i 
donar-los veu. A través d’aquestes dones, construeix una visió del gènere femení en 
la història, en l’art i en els afers quotidians. 

5.3 Les Closes 
Les Closes és la novel·la amb la qual l’escriptora s’introdueix al món de la prosa. 
Aquesta fou una obra començada l’any 1978 i amb la que meresqué el premi Josep 
Pla a l’any 1978. És la primera entrega d’una trilogia que homenatja el paisatge de 
l’Empordà i que es completa amb No em dic Laura (1981) i L’agent del rei (1991). 

 
 
 
 

32 
La Creu de Sant Jordi és una distinció de la Generalitat de Catalunya creada amb la finalitat de «distingir les 

persones naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya en la defensa 
de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural». 
33 

Jordi Pujol i Soley és un polític i empresari català, líder de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) 
del 1974 al 2003 i president de la Generalitat de Catalunya del 1980 al 2003. 
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Però  (a Les Closes) es veu que les dones tenien greus dificultats i que en certa manera eren 
desgraciades, però no és feminista el llibre, no pot ser-ho 

 
M. Àngels Anglada 

 
 
 

Les Closes ens narra l’Empordà del 1866 agitat pel moviment revolucionari que 
posteriorment destronarà la reina Isabel II. En aquest context, a la finca anomenada 
Les Closes es produeix l’assassinat a cops de destral de Tomàs Moragues, un 
terratinent d’idees republicanes. Aparentment, aquest crim és la tràgica 
conseqüència d’un robatori, però en l’ambient hi ha la sospita que la mort del jove 
seria una represàlia pels seus contactes amb els activistes revolucionaris. 

Tot i això, la seva dona, Dolors Canals, és acusada del crim i és processada i 
empresonada per bé que finalment absolta. Cent anys després, la seva besneta 
tracta de reconstruir la història d’aquesta dona amb l’ajut de diversos recursos com 
cartes, documents, entrevistes... Per aconseguir una història precisa del que va 
passar en aquell moment. 

5.3.1 Dolors Canals 
El personatge de la Dolors Canals, nom fictici de Dolors Batlle, és el personatge 
central de la novel·la. Anglada presenta a aquesta dona com un personatge fort i 
lliure i que reclama els seus drets personals i patrimonials. Després dels primers 
capítols de l’obra els quals tracten del seu llarg procés judicial, l’escriptora trasllada 
la protagonista a Vilasirvent. 

Allà, Dolors Canals es mostra activa i resoluda, s’encarrega del patrimoni familiar, 
refà tota la casa, s’ocupa de l’educació dels seus fills els quals envia a Barcelona i a 
Figueres. Més tard, amb l’hereu casat, s’instal·la a Bellvís, on viu acompanyada del 
servei... La seva independència econòmica li permet viure allunyada de can 
Morangues de Vilasirvent (can Geli de Vilacolum a la realitat) la casa que havia estat 
el nucli dels seus infortunis; no sols l’assassinat del seu marit i les disputes familiars, 
sinó per la mort del seu segon fill, Jeroni, un noi amb aficions literàries que moriria a 
l’edat de 19 anys. 

A Vilaservent hi viu l’hereu, l’Andreu, amb la muller i els seus fills. En aquest moment 
entrem plenament en el terreny de la ficció, ja que, a la realitat, Andreu es va 
suïcidar a causa de les relacions familiars, les baralles i les desavinences per causes 
patrimonials. 

La casa de Bellvís, on viu Dolors Canals, es transforma en una mena de paradís a 
causa dels records de la infància de Adelaida Moragues. Adelaida recorda la història 
d’amor clandestina entre la seva àvia Dolors i Miquel Comelles, l’administrador. 
Dolors no pot fer públic el seu amor, ni viure’l amb plenitud així que n’amaga 
l’existència. L’escriptora converteix la revelació d’aquest secret en un enigma 
argumental cabdal però el presenta sota una aura de poesia i tendresa. Les causes 
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del matrimoni secret són evidents en un moment de la història on les dones tenien 
poca independència jurídica i eren tractades com a menors. D’una banda, “la por de 
perdre els seus drets damunt l’administració del patrimoni si es feia públic el seu 
casament”, de l’altre, que els Moragues “provessin de separar-la dels seus fills, 
l’Andreu i en Jeroni”. En aquest sentit, l’autora mostra que al morir el pare de la 
protagonista, el seu tutor passa a ser un home. A més, la narradora fa menció 
expressament als testaments que lligaven a les dones a la viudetat per raons 
econòmiques. 

El personatge de Dolors Canals s’alça contra aquesta esclavització, contra la posició 
de feblesa que la converteix en un ésser sotmès. 

La biografia de Dolors Canals ja és, des de la seva infantesa, la d’una filla no 
obedient de la llei imposada, pairal, que li va tocar viure. Aquests detalls d’aquesta 
etapa ens venen explicats a través del testimoniatge de Serafina menor o de la neta 
Adelaida Moragues que en destaquen la seva vitalitat i llibertat: “Era un belluguet, 
s’escapava sempre que podia de les normes familiars, força estrictes, i trescava amb 
els fills dels masovers, xipollejant a les regues de l’hort a l’estiu, enfilant-se 
llestament a la prunera i a les figueres”. 

Anglada també la mitifica i li concedeix una gran bellesa caracteritzada per uns ulls 
blaus, i a la seva joventut, plena d’alegria. La descriu com una persona viva, 
juganera en els primers amors i amant de la gresca tot i ser mare als setze anys. 

Pel que fa a la resta de personatges, tots estan relacionats amb la protagonista i la 
seva funció principal a l’obra és testimoniar la vida de Dolors Casals. D’altre banda, 
també cal destacar que els personatges principals de l’obra són de gènere femení i 
els homes, queden diluïts i desdibuixats 

5.3.2 Espai 
Segons les notes ja al·ludides a Les Closes per la pròpia autora, la novel·la va sorgir 
de l’enamorament del paisatge. La visió del mar, els grans vols de les gavines i les 
closes és el paisatge que acompanya la dolorosa història de Dolors Canals. La seva 
descripció té elements sensorials i es tracta d’una natura suggerent, lligada als 
sentits, les olors, al vent, a la claror i els sentiments. Tot i això, a Les Closes el 
paisatge és vist com un ornament, és la llunyania no essencial que serveix de fons a 
la història i no trobem en cap moment cap tipus d’idealització. 

La narradora de la història, que es presenta com la besneta de la inculpada, fa servir 
el recurs de la documentació trobada i els testimonis. Aquest fet és important perquè 
el paisatge local reforça les actituds dels personatges i es mostra còmplice en els 
interessos de la narradora. Així doncs, el record i el paisatge remeten a una literatura 
on l’espai esdevé tema. El paisatge es converteix en memòria i els personatges es 
neguen a alterar-lo al cap dels anys. 
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L’obra es desenvolupa en els pobles de Vilasirvent i Bellvís. Pel que fa al primer, fa 
referència al poble real de l’Empordà anomenat Vilamacolum. Vilamacolum és un 
municipi de la comarca de l’Alt Empordà i va ser el poble on va viure i va morir 
l’escriptora. Pel que fa a Bellvís, és un poble elaborat a partir de la barreja de dos 
pobles reals que serien Camallera i Palau de Santa Eulàlia. També aquests dos 
pertanyen a la comarca de l’Alt Empordà. D’aquests, però, destaquem els 
Aiguamolls de l’Empordà que constitueixen el conjunt de maresmes més important 
de Catalunya. 

5.3.3 Llengua i estil 
Un dels trets més destacats del llenguatge de Les Closes és el de l’ús de les 
expressions populars. Aquestes, però, estan concentrades en el primer capítol de 
l’obra en el qual Anglada reprodueix el parlar de Serafina menor qui utilitza frases 
fetes com “fil per randa” o “alegre com una cardina”. 

També cal destacar, que, tot i que la novel·la no consta d’un rerefons clàssic, hi 
trobem sovint al·lusions a la literatura, al pensament i a la religió grecoromans ja 
sigui d’una manera evident o d’una manera més subtil a partir de l’ús de paraules 
d’origen grec o llatí , com “oracle” o “àugurs”, o de la tècnica estilística dels autors 
clàssics. Seguint amb el tema dels referents clàssics, un dels trets que defineixen 
l’estil d’Anglada a Les Closes és l’ús d’epítets34 amb una funció purament 
ornamental. A més de l’epítet, la prosa poètica d’Anglada està plena de figures 
literàries 

Així doncs, la novel·la conté llenguatges molt diferents; hi ha una part molt col·loquial 
com és el cas de la narració de la minyona, una part poètica (quan parlem de la 
narració de la mateixa Anglada) i per últim un llenguatge periodístic quan ens referim 
als retalls dels diaris i les cartes que conformen l’obra. Pel que fa a l’ús del 
llenguatge l’autora ho explica així: 

“He usado el catalán normal con algún dialectalismo cuando así lo requería la 
configuración de algún personaje. Por lo demás, quisiera añadir que me ha salido 
una novela algo poética; me gustan mucho las comparaciones i las metáforas.35 

Pel que fa a la narració, Anglada renuncia a conèixer d’antuvi el desenvolupament 
de l’acció, sinó que, usa una narració perspectivista que aporta diferents anàlisis de 
l’acció. Aquest recurs permet oferir una visió calidoscòpica dels esdeveniments amb 
un consegüent enriquiment dramàtic, bo i així assolint una major versemblança. 

 
 
 
 
 
 
 

34 
Un epítet és un adjectiu que remarca una qualitat inherent a la cosa designada amb el substantiu. 

35 
Paraules de M. Àngels Anglada en una entrevista feta per Santos Amestoy per a la revista Pueblo Literario, 

12-1-1979. 
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5.4 Conclusió 
Maria Àngels Anglada va ser una escriptora revolucionària que es va declarar 
obertament feminista i que a mesura que anava adquirint consciència del rol de la 
dona a la societat, va intentar canviar les coses i trencar les normes. A part de lluitar 
contra la societat, va ser una dona que va lluitar contra el feixisme i que mai va 
deixar que el català, la seva llengua, es deixés d’ensenyar a les escoles. Al ser 
mestra, feia classes clandestines de català durant el règim franquista. L’autora va  
ser mot criticada per les seves idees progressistes i els seus ideals liberals. 

Pel que fa a la seva obra, no ens trobem davant d’una obra feminista (entenent com 
a tal una obra d’exaltació dels valors femenins i de denúncia de la situació de 
subordinació de la dona) sinó davant d’una literatura amb una realitat femenina del 
tractament i de l’acompliment d’un tema, d’una tasca. Tot i això, ens presenta una 
dona, la Dolors Canals, una dona autònoma i lliure que va lluitar en contra de la 
societat que la oprimia. 
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6. DIARI CAMPUS DE RECERCA A LA UNIVERSITAT DE 
GIRONA 

 
 

01/07/2019  
 

Avui ha sigut el primer dia del Jove Campus de 
Recerca de la Universitat de Girona. 

He hagut d’agafar el tren des de Malgrat de Mar 
a les 7:45 del matí i realment anava molt 
nerviosa perquè no coneixia a ningú que anés al 
campus. Aquest nerviosisme m’ha durat poc 
perquè al tren m’he trobat a dues noies de 
Malgrat que hi anaven i m’he assegut amb elles. 

 

A l’arribar a Girona, cap de les tres sabíem quin autobús havíem d’agafar per arribar 
al Campus Motilivi així que ens hem perdut per Girona. Tot i això, hem arribat 
puntuals a la facultat de Ciències. 

Allà ens han fet una presentació i ens han explicat que faríem durant les següents 
dues setmanes. També ens han presentat als voluntaris que estaran amb nosaltres 
les dues setmanes següents 

Per acabar el dia, ens han fet un taller de màgia i ciència molt entretingut. A les 
18:00 hem acabat el campus, però el tren cap a Malgrat no surt fins les 19:00 així 
que allà hem conegut a una altra noia de Pineda i jo he aprofitat per escriure el diari 
del dia d’avui. 

 
 
 

02/07/2019 
 
 

Segon dia del Campus de Recerca, avui el dia 
ha sigut més dinàmic que el dia d’ahir. 

He hagut d’agafar el tren a la mateixa hora, 
però aquest cop anàvem a la Facultat de 
Lletres, és a dir, al Campus Barri Vell. Aquesta 
facultat és preciosa, ens han ensenyat el famós 
claustre i la biblioteca i no crec que cap altra 
facultat la superi. 

 

Ens han fet una xerrada a la facultat de psicologia, que es troba davant de la facultat 
de lletres i després ens han assignat el tutor de TdR a la Universitat. En el meu cas, 
m’han assignat dues tutores: la Laura Masquivel i l’Anna Perera. Demà tindré la 
meva primer reunió amb la Laura. 
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Per acabar el dia ens han fet una xerrada de 
periodisme on hem hagut de fer un vídeo 
venent un producte, ha sigut molt entretingut. I 
em pot ajudar de cara ala presentació del meu 
TdR. 

Finalment, però ha arribat l’hora del tren on un 
altre cop ens hem hagut d’esperar una hora 
sencera i, quan per fi hem aconseguit agafar el 
tren, s’ha parat durant 25 minuts a Massanet. 
He aconseguit arribar a casa a les 22:00. 

 
 
 

03/07/2019 
 

Tercer dia del campus. Avui ens toca anar a al Campus Montilivi un altre cop, així 
que no ens ha costat gaire arribar-hi. 

Allà, hem fet un debat per grups sobre quina era la millor manera perquè la província 
de Girona avancés tecnològicament. Al migdia hem dinat en el mateix campus i a la 
tarda ens han portat amb bus als nostres campus respectius, en el meu cas, m’han 
dut a la Facultat de Lletres per reunir-me amb la Laura. 

La reunió ha sortit excel·lent, m’ha dit que era un gran tema i que havia fet molt bé 
assistint al Campus ja que tenen diferents 
càtedres de les escriptores que treballo en el 
meu Treball de Recerca. Sobretot, m’ha 
donat consells per l’última escriptora que 
treballaré, Maria Àngels Anglada, ja que la 
seva càtedra és la que porta més anys en 
funcionament. En canvi, Víctor Català és una 
càtedra que s’ha format al juny d’aquest 
mateix any, per això encara està una mica 
fluixa pel que fa al material. 

Més tard, ens han tornat a portar al Campus Montilivi per dinar tots junts i després 
hem tingut temps per avançar en el nostre propi treball a la biblioteca d’aquesta 
facultat. 

Per acabar el dia, hem anat a la facultat d’economia per fer una xerrada sobre 
l’economia del nostre país. Aquesta ha sigut la pitjor xerrada que ens han fet en tres 
dies, però com només ha sigut una hora l’hem pogut suportar. També he de dir que 
hi ha hagut gent que s’ha dormit. 

Finalment, el meu pare m’ha pogut venir a buscar a Girona i he aconseguit arribar a 
les 19:00 a casa. 
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04/07/2019 
 

 

 
 

Quart dia del campus. Realment és un campus 
molt entretingut perquè mai deixes de fer coses, 
però també he de dir que la gent que venim de 
lluny es nota que ens aixequem molt aviat i arribem 
a casa molt tard ja que venim tots amb molta son i 
no parem de badallar. 

Avui hem anat al campus centre, és a dir, a la 
facultat de Medicina. Lògicament no sabíem com 

arribar-hi així que hem arribat una mica tard però encara no havien començat les 
activitats. 

Aquí ens han fet una visita guiada pels laboratoris i ens han ensenyat com feien les 
investigacions. Amb cossos morts! Jo no he sigut capaç d’entrar a aquella sala i amb 
un grup de gent ens hem quedat fora. 

Hem dinat en el mateix campus i després ens han dividit en dos grups per fer dues 
activitats diferents: un taller de simulació clínica on havíem de fer com si fossim 
metges amb un ninot i una xerrada sobre la mort sobtada amb una persona que 
l’havia patit i havia aconseguit sobreviure. 

Finalment hem agafat el tren a les 19:15, com sempre, i hem arribat a casa a les 
21:00. 

 

 
05/07/2019 

 
Últim dia de la setmana. Avui havíem d’anar 
a la facultat de Tecnologia i allà hem fet la 
millor activitat de la setmana. Gràcies a 
QSTURA hem hagut de crear un conjunt. 

Hem tingut força problemes perquè gairebé 
ningú sabíem cosir i la veritat és que no 
sabíem ni per on començar, sort que 
podíem demanar ajuda a uns nens que 
estaven fent un curs de costura. Gràcies a 
dues nenes que es diuen Carla i Aina hem pogut presentar un conjunt mitjanament 
decent tot i que no creiem que hagués aguantat gaire posat en una persona. 
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Més tard, després d’esmorzar, hem fet un taller 
d’intel·ligència artificial i després hem fet un debat 
sobre el mateix tema. Hem dinat allà i a la tarda ens 
han dividit en tres grups per visitar els grups de 
recerca AMADE, LEQUIA i QBISCAT. Realment, 
estàvem tots massa cansats després de tota la 
setmana per estar escoltant les xerrades, així que ens 
hem passat les tres hores fent endevinalles amb els 
voluntaris. 

Per acabar la setmana, hem marxat tots junts, amb els 
voluntaris inclosos, a prendre alguna cosa al costat de 
l’estació per així els que havíem de marxar amb tren, 
com les meves amigues i jo, poguéssim anar al bar i 

després poguéssim agafar el tren. 
 
 

08/07/2019 
 

Comencem la segona setmana amb ganes. Avui havíem quedat al Campus Montilivi 
però trobo que no hi ha gaire a destacar del dia d’avui. Hem fet una xerrada sobre 
estadística, hem tingut temps per fer el 
nostre propi treball a la facultat que ens 
correspon i després hem fet un taller de 
recerques bibliogràfiques a la biblioteca 
de Montilivi. 

Vull destacar, però, que en l’última 
setmana ens hem fet tots i totes molt 
propers entre nosaltres ja que ens 
passem tot el dia junts, així doncs avui 
s’ha notat molt que alguns portàvem tot 
el cap de setmana sense veure’ns. 

Avui hem tornat a la rutina d’agafar el tren i per començar bé la setmana ha arribat 
amb un retràs de mitja hora i ha estat una hora sencera aturat a Massanet. Així 
doncs, hem arribat a casa a les 23:00! 
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09/07/2019 
 

 

 
 

Avui hem quedat al Campus Montilivi, com de 
costum. Hem fet una altra xerrada sobre 
estadística que ha sigut més entretinguda que 
l’altre ja que aquesta era amb ordinadors. 
Després ens han portat a les nostres 
respectives facultats on he tingut una reunió 
amb l’Anna Parera, a qui ja coneixia perquè 
havia vingut a fer una xerrada sobre Vent 
d’Aram a l’institut i havia sigut ella qui m’havia 
recomanat aquest campus. Ella m’ha 

recomanat els diferents arxius i biblioteques que hauré de visitar un cop acabi el 
campus i també m’ha regalat un llibre de M. Àngels Anglada. M’ha dit que després 
del campus seguirem en contacte i que li enviï un correu pel que necessiti. 

Després hem dinat tots junts al campus Montilivi, i finalment hem fet un taller de 
tecnologia agroalimentària on ens han explicat les diferents maneres de regar sense 
malgastar aigua. 

Finalment, hem agafat el tren a l’hora de sempre i hem arribat força aviat a casa, a 
les 21:00 

 

 
10/07/2019 

 
Avui hem quedat al Campus Barri Vell, és a dir, a la facultat de lletres. 

 
Ens han fet una xerrada molt interessant sobre els diferents idiomes moderns i la 
sobre la importància de saber idiomes. La xerrada s’anava fent en tres idiomes 
simultanis, primer en anglès i després la mateixa noia ho traduïa al francès i a 
l’alemany. 

Més tar, el cap del departament de lletres, ens ha fet una xerrada de com havia de 
ser el nostre TdR i quina era l’actitud que havíem de tenir a l’exposició: la postura 
corporal, el to se veu, els gestos... Crec que és una de les xerrades que més m’han 
servit al llarg de tots els dies que porto al campus. 

Després ens han deixat fer treball individual per 
fer el nostre TdR. Aquestes dues hores les he 
aprofitat molt perquè estàvem a la biblioteca de 
barri vell per tant, estava tota la informació de les 
escriptores que jo treballo. 
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Per acabar, l’Anna Parera ens ha fet un itinerari literari per la facultat on ella anava 
llegint poemes i escrits al llarg del recorregut. 

Finalment, hem marxat caminant per fer temps fins l’estació i hem agafat el tren a la 
mateixa hora de sempre i hem arribat a les 21:00 a casa. 

 

 
11/07/2019 

 
Aquest és el meu últim dia al campus ja que demà no hi podré anar perquè he d’anar 
a tocar amb la banda. 

Crec que aquesta serà l’entrada més llarga del diari perquè en el dia d’avui han 
passat moltes coses. 

En primer lloc, quan el meu pare em portava a l’estació de Malgrat hem escoltat per 
la radio que hi havia hagut una fuga en un camió de mercaderies i que el tram de 
tren des de Massanet a Girona estava tallat. Tot i això, hem hagut d’agafar el tren 
perquè no ens podien portar a Girona. Al cap de dues parades, a Blanes, ens han fet 
baixar del tren i ens han tingut esperant una hora sencera, després, però, hem 
aconseguit agafar un tren cap a Massanet i allà ens han tingut esperant dues hores 
més. Finalment, però, hem aconseguit arribar a Girona on hem hagut de demanar un 
justificant. 

Hem aconseguit arribar a Montilivi a l’hora de dinar per tant, mai sabré que han fet al 
taller d’infografies. Després, hem tingut tres hores per fer el treball, però realment 
amb tot el que ens havia passat al matí, no volíem fer treball així que ens hem tancat 
a una aula insonoritzada de la biblioteca i ens hem posat a jugar a cartes durant tota 

la tarda. 
 

Finalment, però, el campus s’ha acabat per mi. 
Ells demà, van d’excursió a Sant Hilari jo, avui, 
m’he acomiadat entre llàgrimes de tots ells/es, 
de totes les persones que han fet aquestes 
dues setmanes increïbles. 

 
 
 
 
 
 

En aquestes dues setmanes, he conegut amics que segurament recordaré tota la 
vida. Pel que fa al treball, gràcies a aquest campus he pogut fer la part pràctica del 
meu TdR. Se li ha d’afegir també que he rebut molta ajuda de molts membres de la 
facultat sobretot de M. Àngels Anglada l’autora amb la qual he tingut més dificultats 
per trobar informació. A més a més, m’han deixat documents originals de les 
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escriptores i m’han aconsellat sobre com hauria d’estructurar el treball i m’han posat 
moltes facilitats per anar als pobles on residien aquestes tres escriptores. 

Pel que fa a l’exposició, ens han donat molts consells per fer una bona presentació 
així doncs espero enrecordar-me de tot el que he après en el campus i fer una 
exposició amb tots els ítems que m’han recalcat a la universitat. 
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7. TREBALL DE CAMP 
Acabat el campus a la Universitat de Girona, em vaig proposar visitar els museus, 
biblioteques i arxius que continguessin informació sobre les tres autores triades per 
fer aquest treball. 

29/07/2019 
 

Avui he decidit anar a l’Escala, lloc d’origen de 
Víctor Català i on es troba la càtedra i recorreguts 
literaris de l’autora. 

A l’arribar al Museu de la Sal de l’Escala ens han fet 
un breu recorregut pel museu on ens han mostrat 
les primeres edicions de les seves obres i on hem 
conegut la seva biografia. També ens han mostrat 

algunes de les il·lustracions que va fer ella mateixa per les seves obres. Més tard, 
hem fet un recorregut per l’Escala per on hem pogut apreciar el paisatge del petit 
poble costaner i finalment hem acabat al jardí de l’escriptora on ella feia lectures de 
les seves obres i passava l’estona amb les seves amigues. Allà vaig deixar volar la 
meva imaginació per intentar visualitzar l’autora en un moment feliç per a ella. 

Per finalitzar el recorregut, hem anat al cementiri de l’Escala que he de recalcar que 
és preciós. Allà, hem llegit uns versos d’alguns dels seus poemes i hem pogut veure 
on descansa aquesta gran escriptora. 

 

 
03/08/2019 

 
Gràcies a l’Anna Parera, he pogut anat a la biblioteca de Figueres on m’estaven 
esperant amb documents originals de l’autora. L’Anna va trucar a la biblioteca i els hi 
va explicar el tema del meu treball de recerca, van quedar encantats i em van dir que 
em passés algun dia per veure els documents. 

Pel que fa a aquests documents, en vaig llegir una bona part tot i que no vaig poder 
fotografiar els documents perquè eren fràgils. Tot i això, m’ha semblat molt 
interessant veure com escrivia i m’he fixat sobretot en la gran importància que 
l’autora dona al paisatge i sobretot a la Plana de Vic i la de l’Empordà. 

Després, he anat amb els meus pares a veure els Aiguamolls de l’Empordà per 
veure amb els meus propis ulls quin és el paisatge que tant va captivar a l’autora. 
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8. CONCLUSIÓ 
Després d’aquest breu però intens recorregut per la literatura catalana del segle XX 
a través de tres grans escriptores (Victor Català, Mercè Rodoreda i Maria Àngels 
Anglada), podem concloure que la situació de la dona en aquest segle era molt difícil 
però, aquestes dones van decidir no amagar el cap sota l’ala i van nedar contra 
corrent. 

Les tres donasses són un exemple de com el sexe femení estava destinat a netejar 
la casa i a tenir cura dels fills. Aquestes autores (tot i que no de la mateixa manera) 
es van rebel·lar contra el sistema i ho van fer de la millor manera que sabien: 
escrivint. Aquesta escriptura va ser un escàndol en el seu moment, les dones de les 
seves novel·les vivien soles, eren adúlteres o no estaven sota el braç del marit, eren 
independents, un clar retrat de les escriptores. 

Víctor Català, l’autora més antiga del treball, nascuda a principis del segle XX, va 
trencar les normes establertes d’una societat masclista i en una Catalunya amb 
idees retrògrades però, molt acceptades en aquell moment. Ens trobem davant  
d’una dona que, al ser el seu treball discriminat pel seu sexe, va decidir no llençar la 
tovallola i fingir ser un home. En el moment que va passar de ser Caterina Albert a 
Victor Català, el seu treball va ser aclamat perquè era brillant. Aquest fet no  
s’hagués produït si el nom que hagués signat l’obra hagués estat el de Caterina 
Albert. A més de lluitar contra la misogínia, va lluitar per la seva llengua, potser en 
menor mesura que les altres dues autores que van viure l’època franquista, però va 
lluitar per una llengua viva, la llengua del poble i, tot i no estar d’acord amb les idees 
noucentistes, ella va ser un dels desencadenants de la normalització de la llengua 
catalana. 

Mercè Rodoreda va ser una autora que mai es va declarar feminista, és més, 
rebutjava el moviment. Tot i això, l’autora va contribuir a l’afluència de dones a la 
literatura. A més a més, a les seves novel·les se’ns presenten dones protagonistes 
que, tot i ser esclaves de la societat, la seva ment és l’eix central de la novel·la i, en 
molts casos, es troben en desacord amb el rol que els havia tocat viure. L’escriptora 
mai va deixar d’escriure i ho va fer amb una sensibilitat destacable, creant així un 
món literari on la dona, era l’eix central. Pel que fa a la llengua, Mercè Rodoreda va 
ser una ferma defensora del català, fins el punt d’haver-se d’exiliar durant l’època 
franquista per por a represàlies. Es va declarar obertament antifeixista i va utilitzar la 
seva escriptura per fer ressò de la nostra llengua per tot el territori espanyol, i, a 
l’estar exiliada, per Europa. 

M. Àngels Anglada, l’autora que més s’apropa a la nostra època, és un clar exemple 
revolucionari, tant per la lluita sufragista com per la antifeixista. Anglada es va 
declarar obertament feminista i va lluitar educant a nens i nenes per fer una societat 
més justa i igualitària. A la seva obra trobem retrats de dones que no segueixen les 
normes establertes i que eren lliures, com la natura. A moltes de les seves novel·les 
trobem referències autobiogràfiques que ens indiquen que ella era una dona 
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autònoma i erudita. Va estudiar el que ella va voler, no el que li estava dictat i va ser 
una gran entesa en cultura clàssica. A més a més, va lluitar frontalment contra el 
franquisme. La seva educació va ser la proposada pel règim i és per això, que ella, 
clandestinament, oferia classes de català perquè la llengua pròpia del país no 
caigués en l’oblit. Anglada és una autora que va lluitar com ningú, tant per 
aconseguir la igualtat entre dones i homes, com pel manteniment i la normalització 
de la llengua catalana. 

Per finalitzar aquest treball, vull reflexionar sobre la societat del segle XX. Per 
començar, i com s’ha parlat a l’inici del treball, aquest segle va ser convuls, marcat 
per dues guerres mundials, la Guerra civil espanyola i la dictadura franquista. En 
aquesta darrera etapa, es van ensorrar molts dels avenços socials que s’havien 
produït al llarg del segle. El català va ser criminalitzat i les dones van quedar 
relegades a la llar. Per això, cal recordar el nom d’aquestes tres escriptores i de 
moltes més que van lluitar a través de la seva escriptura per una societat que no 
estigués marcada pel gènere i van defensar la llengua amb la que escrivien, el 
català. 

 
 
 

Víctor Català (1869 - 1966) Mercè Rodreda (1908 – 1983) 
 

 
Maria Àngels Anglada (1930 - 1999) 



50  

9. BIBLIOGRAFIA 
Francés Díez, M. (2010). Literatura i Feminisme - L'hora violeta,  de  Montserrat 
Roig. (1 ed.). Tarragona: Arola Editors. 

 
Simbor Roig, V (2005). La narrativa catalana del segle XX. Barcelona: Edicions 
Bromera. 

 
Alvarado Esteve, H (1997). “Solitud” de Víctor Català. Puigcerdà: Editorial Empúries 

Català, V. (1979). Solitud. Barcelona: Edicions 69 

Català, V. (2000). Mosaic (III). Barcelona: Edicions 69 
 

Gual, X. (s.d). Caterina Albert (Víctor Català) 1869- 1966. Escriptors.cat 

Hernández i Sonali, L (2008). Descobrint Mercè Rodoreda. Barcelona: La Galera 

Foguet i Boreu, F. (2003). M. Àngels Anglada. Passió per la memòria. Barcelona: 
Pòrtic 

 
Gadea i Gambus, F. (2008). Lectura de Mirall trencat de Mercè Rodoreda. 
Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació 

 
Miró, M. M. (2000). Aproximació a l'obra de Maria Àngels Anglada. Notes per a una 
lectura. 

Julià, L. (2013). Els miralls de la ficció. La narrativa de Maria Àngels Anglada. 
Barcelona: Biblioteca Serra d’Or. 

 
Ayensa, E. (2008). El poder de la ficció. L’obra narrativa de M. Àngels Anglada. 
Barcelona: Grup Editorial 69 

 
Rafart, S. (2012). Els xiprers tentaculars. El paisatge en l’obra de Maria Àngels 
anglada. Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel·la 

Anglada, M. (1978). Les Closes. Barcelona: Ediciones Destino 

Pessarrodona, M. (2006). Donasses. Barcelona: Ediciones Destino 


