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“Només volia assenyalar, a posta de les flors, que quan
vol ésser bella, quan vol plaure, alegrar-se i mostrar-se
venturosa, la Natura fa el mateix que, poc més o menys
faríem nosaltres si disposéssim dels seus tresors.”
Maurici Maeterlinck, La Intel·ligència de les flors
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INTRODUCCIÓ
He volgut fer un treball sobre una de les escriptores que
més m’agraden, Mercè Rodoreda, per això he seleccionat
una de les seves obres més conegudes i que més m’ha
captivat, Mirall trencat.
La primera vegada que vaig llegir Mirall trencat, em vaig
adonar que l’element floral era molt important i hi
abundava. Per això vaig decidir fer-ne el Treball de
recerca.
Mirall trencat és una novel·la tancada, complexa i llarga,
i alhora una de les novel·les més importants de la
literatura catalana.
És una novel·la fragmentada en tres parts, amb un ric
tramat de personatges, que va obligar a l’autora a fer un
fitxer extens. En aquests fitxers hi ha les dades de
diferents moments i de diverses escenes.
Aquesta novel·la fa referència a un món elegant i
benestant de la burgesia catalana durant tres
generacions. Des de l’any 1881 fins al final de la guerra
civil.
En la redacció de la novel·la Mercè Rodoreda utilitza un
narrador omniscient, característica que utilitzen els
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escriptors del segle XX, i que en aquell moment era una
opció plenament moderna.1
És cert que ha estat una obra molt treballada per tot el
simbolisme que amaga, pel tractament que fa del paper
de la dona, pel tema dels sentiments i per moltes altres
vessants, per això havia de cercar algun aspecte que no
estigués del tot treballat, amb el qual pogués aprofundir i
obrir així una altra línia d’investigació, els elements
florals de l’obra.
Un cop decidit el tema del treball vaig contactar amb la
professora Anna Gispert per demanar-li si volia ser la
meva tutora del Treball de Recerca, i em va facilitar
diferents llibres personals per començar a treballar.
Vaig tenir una entrevista a la seu de l’Institut d’Estudis
Catalans amb el Doctor Joan Martí i Castell 2, com a
patró nat de la Fundació Mercè Rodoreda, per tal de
comunicar-li la proposta del treball, comentar-li la
viabilitat del projecte i demanar-li informació. En aquesta
visita em vaig passejar pel jardí que l’IEC té dedicat a
Mercè Rodoreda.
La informació que em van facilitar a l’IEC va ser un recull
d’articles i el llibre De foc i de seda. Àlbum biogràfic de
Mercè Rodoreda, de Marta Nadal.
A partir d’aquí vaig fer un recull de biografies de l’autora i
d’articles de diferents entrevistes publicades de Mercè
1 Extret de De foc i de seda. Àlbum biogràfic de Mercè Rodoreda i Una
lectura de “Mirall trencat” de Mercè Rodoreda.
2 Joan Martí i Castell, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de
Barcelona, de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, de la qual ha estat
el primer rector, president de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis
Catalans, patró nat de la Fundació Mercè Rodoreda de l’Institut d’Estudis
Catalans i un dels màxims responsables de la nova edició del Diccionari de la
llengua catalana.

9

Rodoreda, algunes fins i tot en anglès, de les quals vaig
haver de fer-ne la traducció amb l’ajuda d’una professora
de l’institut.3
Utilitzant tot aquest material he realitzat el treball, fent la
comparació de les flors i els altres elements florals
segons el significat més emprat i el significat que vol
donar-li l’autora, per tal de fer més rica la narració , més
propera i per fer-nos sentir les aromes tot recordant
l’obra.
En l’apartat de la seva biografia, força extensa, m’he
intentat cenyir a la seva relació amb la natura, amb les
flors i altres elements del món vegetal, durant tota la seva
vida, i he intentat esbrinar el perquè d’aquesta estima per
les flors i d’aquesta constant referència en moltes de les
seves obres.
Per fer aquesta recerca m’he basat en la novel·la de
Mirall trencat, en els articles anomenats, biografies,
cerques a Internet, hemeroteques, biblioteques i llibres.
Agraeixo la dedicació i el temps a les persones que m’han
ajudat en aquest treball de recerca: al Doctor Joan Martí i
Castell, a la professora i tutora Anna Gispert, i a les
professores Mercè Sardà, Carme Garcia i Isabel Lluís.

3 Vegeu apartat 5.
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“L’admiració per les coses que em fan un bé:
pel quiet poder de les flors.”
Rodoreda, Mercè: Pròleg a Mirall trencat

11

Parc abandonat del marquès de Can Brusi. Aquest parc, idealitzat, és
el parc de la torre dels Valldaura. El jardí de tots els jardins.
La fotografia està extreta de De foc i de seda. Àlbum biogràfic de
Mercè Rodoreda, de Marta Nadal, i pertany al fons de la Fundació
Mercè Rodoreda.
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DESENVOLUPAMENT DEL
TREBALL
1. Arbre genealògic de Teresa Goday
Aquest arbre genealògic ens pot servir per relacionar els
personatges entre ells, ja que es tracta d’una novel·la on
la història es desenvolupa al llarg de tres generacions 4.
Mentre es desenvolupa la història d’aquesta família, són
molts els personatges que hi tenen alguna relació.
He destacat els personatges de Miquel Masdéu i el Notari
Riera com a amants de Teresa Goday; de la relació entre
Miquel Masdéu i Teresa Goday va néixer Jesús Masdéu.
De la relació de Pilar Segura (Lady Godiva) i Eladi
Farriols, va néixer Maria.
El personatge d’Armanda no figura a l’arbre genealògic
perquè no és de la família, però té una gran importància
en la novel·la.

4 Vegeu annex 1.
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2. La simbologia de les flors en l'obra
de Mercè Rodoreda: Mirall trencat
2.1. Elements florals més representatius
Violetes
Són molt importants en la vida amorosa de Salvador
Valldaura. Mercè Rodoreda comença fent una descripció
molt acurada d’unes violetes liles que regala a Bàrbara,
una jove violinista que coneix a Viena i que és el seu
primer gran amor. Dóna molta importància a l’absència
de l’olor d’aquestes flors i les relaciona amb el clima fred
d’Àustria. 5
Tal com va fer amb la Bàrbara, en Valldaura fa portar un
pom de violetes cada dia a la Teresa. Aquest fet fa que
Teresa esculli el morat com a vestit de carnaval en la
primera cita amb Salvador Valldaura. Teresa es posa un
pom de violetes al pit (cor) i un altre als cabells, però
menteix quan diu que són les flors que més li agraden. 6
En un altre capítol l’autora descriu unes violetes boscanes
morades, blanques i molt perfumades que creixen sota un
arbre del jardí de la Torre de Sant Gervasi, les quals cull
la seva filla Sofia, i que provoquen en Salvador Valldaura
una conjunt de records que fan que la seva filla pensi que
ha fet una cosa mal feta i a poc a poc es va desfent del ram
de violetes. 7
5 Vegeu Mirall trencat, editorial Club Editor Jove. P.54
6 Obra citada. P.62
7 Vegeu Mirall trencat, editorial Club Editor Jove. P.122
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En un altre apartat és Eladi qui recorda les violetes sense
perfum, de Viena, anomenades per Valldaura. 8
En un moment determinat sembla que en Valldaura triï
més les violetes pel seu sentit que pas per la flor mateixa:
“¿Sap per què m’agrada Viena? Perquè les violetes són
lila; em sembla.” 9
En una ocasió Eladi llegeix el diari de Valldaura i
descobreix que aquest mai no ha estimat a Sofia com un
pare estima una filla, sinó que era la persona davant la
qual podia recordar sense despertar curiositat, i recorda
dolçament el suïcidi de la Bàrbara comparant-la amb una
Ofèlia10 amb els cabells guarnits de violetes. 11
Finalment, la nit en què Maria decideix suïcidar-se va a
donar una volta pel jardí i, quan arriba a l’arbre més vell
de tots on hi havia les mates de les violetes, les aixafa amb
ràbia, esborra les lletres marcades que mai ha sabut que
volien dir S.E. (Sofia i Eladi), i finalment agafa una
violeta aixafada i se l’empassa. 12

Roses
Rosa de color rosa
Quan Teresa coneix Salvador Valldaura porta una rosa
rosa al pit, si Valldaura s’hi hagués fixat potser no li
hauria enviat violetes. 13

8 Obra citada. P.243
9 Obra citada. P.120
10 Ofèlia és un personatge de l’obra de Hamlet de Shakespeare, la qual va
inspirar al pintor John Everett Millais per fer-ne una famosa pintura.
11 Obra citada. P.280
12 Obra citada. P.265
13 Vegeu Mirall trencat, editorial Club Editor Jove. P.60
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Rosa vermella
Aquestes flors estan relacionades durant tota l’obra amb
el personatge del notari Riera, el qual duu a terme els
assumptes de la família i que esdevé amant de Teresa.
Sempre té una rosa vermella en un gerret de cristall a la
taula del seu despatx, com un poeta, com a símbol
d’elegància, delicadesa i sensibilitat. En una època en què
no era gaire freqüent que els homes utilitzessin les flors
en ocasions que no fossin: posar-se-les a la solapa,
regalar-les o cuidar-les. 14
Les roses vermelles molt fosques i clares apareixen en
una de les corones que envia l’oncle d’Eladi quan
Valldaura mor. 15
Apareixen també les roses vermelles artificials que
Armanda posa sobre les mans del difunt Eladi. En aquest
episodi, crec que l’autora ha volgut remarcar la diferència
social de classes i de poder adquisitiu quan diferencia les
corones de flors naturals rebudes del modest ram de
roses de paper que una minyona ofereix a Eladi, després
d’haver estat el seu amor. 16
Roses de color carn
Aquestes roses marquen la relació de la casa amb Teresa,
quan van a veure la casa el Senyor Fontanills els ofereix
un esqueix d’un roser que ell té en una finca. 17
Aquest roser va creixent amb la família al costat de la
caseta del safareig, va apareixent en altres passatges del

14 Obra citada. P.71
15 Obra citada. P.382
16 Obra citada. P.287
17 Vegeu Mirall trencat, editorial Club Editor Jove. P.73
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llibre i Teresa moltes vegades en té a la seva habitació ja
que li agradava molt la seva olor. 18
Quan Teresa es mor, Armanda, l’única que la vetlla
durant tota la nit, s’escapa un moment i va a la caseta del
safareig i cull una rosa de color carn, les preferides de la
Teresa, i li amaga al pit, perquè la Sofia no la vegi i no es
repeteixi el que va passar amb el ram de flors artificials
de l’Eladi, que quan Sofia va veure el ram que Armanda li
havia deixat, les hi va fer treure tota indignada. 19
Roses blanques
Les utilitza com a símbol de puresa, quan la Maria i en
Ramon entren a l’església i veuen aquella imatge de la
Verge que porta una corona de roses blanques al cap. 20
Roses grogues
Quan Eladi mor, abans d’anunciar-ho i de preparar-ho tot
reben a casa una corona de roses grogues amb una ampla
cinta morada. 21

Clavells
Clavells grocs
Apareixen quan Jesús Masdéu, el fillol de Teresa
Valldaura, en realitat el seu fill, la va a visitar el dia del
seu Sant, i com a regal li porta un ram de clavells grocs. 22
Clavell vermell
És el que porta l’Eladi a la solapa el primer dia que va a
dinar a casa de la Sofia, la qual cosa els hi fa gràcia a la
18 Obra citada. P.108
19 Obra citada. P.389
20 Obra citada. P.244
21 Obra citada. P.289
22 Vegeu Mirall trencat, editorial Club Editor Jove. P.96
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família Valldaura i també fa que vagi de conjunt amb
Teresa, ja que ella porta una rosa de color carn al pit. 23
El clavell vermell torna a aparèixer en el vestit d’una de
les minyones que ha estat amant de l’Eladi i que planta
cara a la Sofia. 24

Glicines
Formen part del jardí i de la casa, ja que van apareixent
durant tota la novel·la marcant, el pas del temps: seques a
l’hivern i al bon temps en cauen les flors. També formen
part de la vida de la família, ja que estan damunt d’un
banc on hi passen moltes estones, especialment Ramon i
Maria, ja que és el lloc on es veuen per última vegada
abans que en Ramon marxi de casa.
L’escriptora utilitza aquest nom més popular d’aquesta
flor quan tècnicament se la coneix per Anglesina.

Lilà
Tot i ser un arbre té unes flors molt boniques i molt
perfumades, per això en Valldaura en fa plantar al jardí,
de color blanc i de color lila. 25
Per la Teresa els lilàs blancs representen el símbol de la
joventut, de l’enamorament i del perfum. Quan Teresa
era jove i vivia amb la seva mare tenia un sabó amb forma
de cor i olor de lilà. 26

Llorer
Estava situat arran de la casa amb les branques a tocar de
la paret, molt alt i vell.
23 Obra citada. P.108
24 Obra citada. P.285
25 Vegeu Mirall trencat, editorial Club Editor Jove. P.81
26 Obra citada. P.320
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“El llorer, amb les branques que el vent feia gemegar, era
més fosc: ple de braços, ple de veus, amb una
esgarrifança de llum a cada fulla.” 27
Aquest arbre considerat des de l’antiguitat el símbol
d’immortalitat i de glòria, en aquest cas representa el
símbol de la mort per la casa, ja que és on Maria s’hi
dessagna al tirar-se des de la teulada i aquest llorer
tomba es relaciona imaginativament amb el color negre
de la mort i del dol.
“El llorer, fullat sota seu, que el vent feia gronxar,
semblava un mar d’aigua negra” 28

Quan Sofia estripa les cartes del seu pretendent, va a
l’habitació de la Maria, cull una fulla del llorer, l’estreny
entre els dits, se la posa a l’escot i s’olora el palmell i diu:
“Quina olor més bona... Li hauria agradat haver trobat la
seva mare desperta per poder-li dir arran d’orella: 'Es
podia haver estalviat la feina de fer aquell testament.' ” 29

Sembla que amb aquest gest Sofia celebri el seu triomf.
Després de la mort de la Maria es converteix en un
monument funerari per Eladi, ja que hi fa posar una llosa
de marbre amb el nom de Maria. A partir d’aquí Eladi es
passarà moltes hores contemplant-la.

Heura
S’associa durant tota la novel·la al pas del temps i a la
mort.
27 Obra citada. P.163
28 Obra citada. P.268
29 Obra citada. P.277
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Quan Teresa veu la torre de Sant Gervasi per primera
vegada, es fixa en que la teulada està coberta d’heura. 30
Comparació que és fa quan el notari Riera marxa per
última vegada de la torre de Sant Gervasi. 31
En l’últim capítol:
“Tot el que havia estat un mar frondós d’heura fresca,
[...] s’havia convertit en un embolic de brots i de
manetes.”32

2.2. Altres
Orquídia
Eladi compara Lady Godiva amb una orquídia, per la seva
pell setinada i els ulls d’un verd exòtic. 33

Flor de Saüquer
Tenint en compte la importància de les plantes i les flors
remeieres en el nostre país, és lògic que l’autora n’utilitzi
en la seva obra, així apareix la flor de saüquer 34, quan
Teresa entra per primera vegada al despatx del notari
Riera i tota la casa fa olor d’aquesta flor a causa del
refredat de la seva dona.

Menta
La utilitza per recordar la joventut i la frescor quan Sofia
rellegeix les seves cartes de joventut. 35

30 Vegeu Mirall trencat, editorial Club Editor Jove. P.71
31 Obra citada. P.205
32 Obra citada. P.345
33 Obra citada. P.126
34 Vegeu Mirall trencat, editorial Club Editor Jove. P.196
35 Obra citada. P.276
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Altres plantes aromàtiques que apareixen a l’obra són el
julivert i l’espígol.

Nenúfar
L’autora utilitza aquesta flor per destacar l’estatus social
de la família. 36

Gardènies
Apareixen en dues ocasions, en el casament de Sofia i
Eladi, com a flor de festa que els convidats es posen a la
solapa de la jaqueta. 37
Armanda recorda l’endemà del dia que per primera
vegada el Notari Riera i la seva dona van ser convidats a
dinar a casa de Teresa, l’endemà un noi portà un ram de
gardènies, la Teresa en va agafar una i se la va clavar al
pit i la va dur tot el dia. Al cap dels anys Armanda sabia
que la guardava en una capseta de rapè juntament amb
una targeta del Senyor Riera. Amb això la flor rememora
el passat d’una generació. 38

Magnòlies
Aquestes flors apareixen quan el Notari Riera recorda les
seves estones amb la Teresa, i fa una comparació dels
seus pits amb aquestes flors. 39

Rosa de Satalia
Aquesta flor surt anomenada quan Teresa explica la seva
història amorosa amb Miquel Masdéu, i és una de les
maneres com ell l’anomena carinyosament. 40
36 Obra citada. P.94
37 Obra citada. P.137
38 Obra citada. P.384
39 Vegeu Mirall trencat, editorial Club Editor Jove. P.206
40 Obra citada. P.315
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Acàcies
Aquestes flors surten quan Sofia, la nit de bodes surt a
passejar pel jardí i pensa en les acàcies, que floreixen a la
primavera. Això ens fa pensar en el coneixement que
tenia l’autora alhora d’utilitzar les flors, de manera que
no les anomenava perquè sí, sinó que en coneixia les
característiques i les particularitats de cadascuna, al
mateix temps que les utilitza com un referent al pas del
temps. 41

Peònies, begònies, jonquilles i xuclamels
Demostren la importància del jardí i de les flors per la
família, especialment per Teresa Valldaura perquè són
espècies molt vistoses i peculiars, tal i com li agrada ser a
la Teresa.

Llessamí o gessamí
Són les flors que porta Maria el dia de la seva comunió. 42
Aquesta flor blanca és el símbol de la puresa i la
virginitat.

Flors blanques del cirerer
Les recorda Teresa quan pensa en el cirerer que floria ran
del balcó de la Torre on es trobava amb Amadeu Riera. 43

Flor de pomera
Quan Teresa i Valldaura estan a la finca de Vilafranca
passant la lluna de mel, surten a passejar per les vinyes i
ell fa sotragar una branca de la pomera i en caure la pluja

41 Obra citada. P.142
42 Obra citada. P.384
43 Vegeu Mirall trencat, editorial Club Editor Jove. P.190
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de flors, Teresa digué baixet: “Aquesta flor, tant petita, és
meva”. 44

Fulles de lliri
Ramon i Maria les utilitzen com a joc de burla cap a en
Jaume, disfressant-lo d’ase. Amb això s’il·lustra la
diferència de relació entre Ramon i Maria que exclou en
Jaume. 45

Lliri
Teresa recorda el lliri que tenia a casa de la seva mare, el
qual es va morir perquè no sabien que les flors s’havien
de regar. 46

2.3. Altra simbologia que l'autora dóna a
les flors
Sembla que l’autora utilitzi les flors per evidenciar la
diferència entre les classes socials. El ram de clavells
grocs que porta en Masdéu, aquesta és una flor senzilla a
l’abast de tothom que encara es fa més petita quan el noi
en arribar a la casa veu la quantitat de flors de moltes
espècies que tenen i queda sorprès pels nenúfars, símbols
exòtics de la puresa de cor i l’erotisme.
Les hortènsies artificials que hi ha damunt del piano de la
casa de Lady Godiva que tenen el significat d’indiferència
i d’estatus social, en aquest cas baix en ser artificials i en
ser regals dels seus admiradors.
El ram de roses artificials que l’Armanda posa sobre el
cadàver d’Eladi, amb tota la seva bona intenció
representen l’enamorament que sentia per Eladi, per ella
44 Obra citada. P.69
45 Obra citada. P.166
46 Obra citada. P.311
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és l’últim homenatge que és menyspreat per Sofia en
veure’l i més sabent que són de l’Armanda.
Les corones de flors que envien els parents: lliris, roses
camèlies tigrades i camèlies coral com a símbols de
distinció social.
El lliri que Teresa tenia quan era jove i vivia amb la seva
mare, el que es va morir perquè no sabien que s’havia de
regar. En contraposició amb el jardí perfecte de Teresa en
la seva Torre de Sant Gervasi, poblat de gran quantitat
d’espècies de flors, d’arbustos i d’arbres que van sortint
durant l’obra.
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“Voldria tancar dintre el meu record, encara que en el
record hi hagués mentides, totes les flors de tots aquests
jardins, i estrènyer-les contra mi, sense flors, només
amb les que, de lluny, el meu pensament hi posi.”
Miró i Vinaixa, Mónica i Mohino Balet, Abraham.
Autoretrat
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Carta que Mercè Rodoreda envia al seu oncle Joan, i li comenta amb
ironia “Te mando algunas rosas pintadas mías pero tengo tanta traza
que como verás parecen rábanos disecados de tan bien hechas que
están”.
La imatge està extreta de De foc i de seda. Àlbum biogràfic de Mercè
Rodoreda, de Marta Nadal, i la carta pertany al fons de la Fundació
Mercè Rodoreda.

26

3. Relació de les flors amb el caràcter
dels principals personatges
En aquest punt faré un llistat dels principals personatges
de la novel·la, la seva relació amb els elements florals i la
interpretació que crec que pot haver donat l’autora.
Personatges de la novel·la com Nicolau Rovira, primer
marit de Teresa i Jaume Farriols, el fill petit de Sofia i
Eladi no s’esmenten perquè no tenen una relació directa
amb cap flor.
L’autora també utilitza els elements florals com a
recursos per completar l’explicació dels següents fets:
• “En el moment de la mort de Teresa, explica que
ella tenia ganes de morir pensant coses boniques
de flors.” 47
• “Per enamorar en Salvador Valldaura la Teresa
s’asseu al costat d’un gerro amb branques de lilà
blanc i diu: “Les flors em persegueixen”, i amaga
de manera coqueta el peu que li sortia per sota la
faldilla.” 48
• Quan Teresa està amb Eulàlia criticant la dona del
notari Riera i aquesta li comenta que ella no diu
mai mal de ningú, li cau una flor a la taula, i Teresa
se la menja dient: “A mi només m’agraden les
coses boniques”. 49
47 Vegeu Mirall trencat, editorial Club Editor Jove. P.326
48 Obra citada. P.65
49 Obra citada. P.102
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Teresa Valldaura
Li agraden totes les flors en general, les que més, les roses
de color carn i les que menys les violetes, tot i que per
quedar bé amb el Senyor Valldaura diu que són les que
més li agraden. És una apassionada de les flors, amb les
quals conviu, hi somia i hi pensa.
Per què Mercè Rodoreda relaciona Teresa amb les roses
de color carn d’una manera reiterativa durant l’obra,
quan no és un color emprat per la majoria, ja que
normalment atribuïm altres colors a les roses?
Des del meu punt de vista utilitza aquest color en el sentit
que és una dona apassionada, sentimental, il·lusionada,
que sap d’on ve i sobretot sap què vol. 50
És una dona amb les il·lusions quotidianes de qualsevol
noia d’origen humil que quan se sent enganyada per
Masdéu, (personatge que li fa descobrir la vida i l’amor,
“El primer petó tingué gust de menta, de vida.”), 51 no
dubta d’aferrar-se a un matrimoni de conveniència amb
Nicolau Rovira que li aportarà diners, comoditats i
reconeixement social.
És una dona sentimental en la seva relació amb
Valldaura, tot i que a poc a poc es va refredant, davant
l’actitud d’ell.
La passió, la mostra amb el notari Riera, amb qui manté
una relació sexual. El cirerer és el símbol del seu amor. 52
Les dues relacions són paral·leles, i una va substituint
l’altra, per això el gerro amb lilàs blancs què hi ha en el

50 Vegeu www.florsgras.com i El Lenguaje de las flores.
51 Vegeu Mirall trencat, editorial Club Editor Jove. P.314
52 Vegeu “Mirall trencat” de Mercè Rodoreda. P.36
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primer ball de carnaval on van Teresa i Valldaura es
converteix en les flors blanques del cirerer. 53
També mostra un amor sentimental amb Jaume i Maria, i
a la seva manera, amb Armanda.
Amb els seus fills mostra una relació distant, freda, que li
permeti conservar el seu estatus social, al seu fill no el
reconeix, sinó que se l’afilla, i a Sofia la tolera.

Salvador Valldaura
Les violetes són les flors que utilitza aquest personatge
per relacionar-se amb les dones de la seva vida, Bàrbara,
Teresa i Sofia, però especialment amb Bàrbara i Viena,
pel gran amor que van viure en aquesta ciutat. Com hem
dit sembla que no es fixi gaire en la flor en si, sinó que la
utilitza com a mitjà de seducció i record.
Tradicionalment, en el llenguatge de les flors, les violetes
volen dir modèstia i humilitat. 54El personatge si que
s’escau a aquesta interpretació, no és una persona
prepotent, ni orgullosa, més aviat vol passar
desapercebuda, tot i que es mou en un món benestant
que li permet mantenir aquest ritme.

Notari Riera
Cada vegada que aquest personatge és anomenat en la
novel·la, apareix al seu costat una rosa vermella, la qual
indica la sensibilitat i la passió d’aquest personatge.
55
Totalment d’acord amb el significat atribuït a les roses
vermelles. De tota manera la relació d’aquests dos
53 Vegeu “Mirall trencat” de Mercè Rodoreda. P.27
54 Vegeu www.florsgras.com i El Alma de las flores.
55 Vegeu www.florsgras.com, El lenguaje de las flores i El Alma de las
flores.
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personatges és apassionada però sense lligams ni
compromisos.

Jesús Masdéu
Apareix a la casa per primera vegada amb un ram de
clavells grocs, per felicitar la Teresa el dia del seu Sant.
En aquest cas l’element floral no s’escau amb el significat
que se li dóna de menyspreu o promesa, 56 en Masdéu
demostra tenir una relació quasi de servitud amb la
família, es mostra tímid quan hi va, acudeix quan el
demanen, vol l’aprovació de les coses que fa per part de la
Teresa i té un sentiment de gratitud i estimació envers
Amanda que li demostra en el moment de la Revolució.
“Les flors, que havien estat per ell el símbol de
l’impossible jardí, només les troba, però, quan al jardí ja
no en queden.” En el seu enterrament hi van portar flors i
més flors.57

Sofia
És l’únic personatge important de l’obra que no té relació
amb cap flor, potser per destacar la seva fredor, sembla
que no estimi ni als seus pares ni als seus fills, justificada
en part per una infantesa sense estimació. Només sent
una passió enamoradissa pel seu pare i queda molt
afectada quan descobreix que aquest no se l’estimava, i
per la seva mare al començament té un sentit de gelosia i
competència que acaba amb un odi profund però
contingut pel què diran. És a partir d’aquest moment
quan la mica de delicadesa que pogués tenir s’esvaeix.
Com la mateixa autora afirma:
56 Vegeu www.florsgras.com
57 Vegeu “Mirall trencat” de Mercè Rodoreda. P.38
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“A Teresa Valldaura li vaig donar una filla que no se li
assemblés. Sofia Valldaura m’ha permès de jugar amb un
cor sec, a mi, que només havia jugat amb cors tendres.
Freda, es defensa acceptant, d’acceptar en fa la seva
força, i gira l’arma de les seves acceptacions contra els
seus enemics. Contra un sol enemic: Eladi Farriols, el seu
marit, fill i nebot de botiguers i de fabricants de teixits.”58

És el personatge que trenca l’equilibri i es simbolitza
quan en sortir-li la primera dent una tempesta
violentíssima parteix el llorer.59

Eladi Farriols
El podem relacionar amb els clavells, ja que el primer dia
que entra a la seva futura casa en porta un de vermell a la
solapa.
El clavell vermell té el significat d’amor viu i pur, 60al
començament ell realment està enamorat de Sofia, no
fingeix i suposem que l’autora ha triat aquest detall floral
per atribuir-li aquest sentit.
De tota manera, aquest personatge, durant la novel·la
l’envolten les flors, en el record de Valldaura, la relació
amb Lady Godiva les orquídies i les hortènsies, el llorer
amb la seva filla Maria, i el roser de roses de color carn
quan espia a les minyones des de la caseta del safareig.
Cal destacar que la comparació que fa de Lady Godiva
amb les orquídies és del tot encertada ja que aquesta flor
se li atribueix el significat de bellesa perfecta, passió i
admiració dels encants femenins.61
58 Vegeu Autoretrat. P.297
59 Vegeu “Mirall trencat” de Mercè Rodoreda. P.10
60 Vegeu www.florsgras.com
61 Vegeu El lenguaje de las flores.
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Quan Maria mor, Eladi col·loca una llosa al peu del llorer
amb les lletres de Maria, i tanca així l’episodi de la seva
joventut.62

Ramon i Maria
El jardí en general és el seu àmbit, ja que és on han
crescut i és el seu domini, per les coses bones i les
dolentes. També tenen molta relació amb les glicines ja
que es passen moltes hores al banc que hi ha a sota, i
també és el lloc on es veuen per última vegada.
El llorer té relació amb la Maria, perquè en tirar-se de la
teulada és on es mor.
Tal vegada el significat de victòria que es dóna al llorer és
el que pretén aconseguir Maria amb el seu suïcidi,
alliberant-se d’una vida d’infelicitat, 63 no pot tenir la
persona estimada, en Ramon, perquè són germans i
perquè sap que en aquella casa no és estimada per Sofia,
tot i que li ha fet de mare durant aquest temps, ja que
també descobreix que és filla d’una cupletista.

Armanda
Li agraden totes les flors i per ella són la manera de
demostrar que recorda els difunts de la família, ja que és
el personatge que sobreviu i veu passar les tres
generacions, en èpoques de trasbals i serenor.
Pel seu caràcter senzill, fidel, modest no té predilecció per
cap flor, totes li agraden i les utilitza per recordar.

62 Vegeu “Mirall trencat” de Mercè Rodoreda. P.13
63 Vegeu El lenguaje de las flores.
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4. Fitxa tècnica de les flors
Rosa, Rosa ssp
La rosa és la flor del roser. Hi ha al voltant de 100
espècies salvatges de roses, la majoria originàries de
zones temperades de l'hemisferi nord. Les espècies
formen un grup d'arbustos o d'enfiladisses, generalment
espinosos.

Hi ha una gran varietat de roses cultivades. Algunes són
molt atractives però amb poca o gens d’olor, i d’altres
tenen una olor forta i dolça.
Les rosàcies (Rosaceae) són una família de plantes. En
total comprenen de 3.000 a 4.000 espècies agrupades en
100 o 120 gèneres.64

Lilà, Syringa
Els lilàs són les plantes del gènere Syringa, que són
plantes amb flor de la família oleàcia.
El gènere és originari d'Euràsia i compta amb unes 20
espècies.
64 Vegeu www.vikipedia.com , www.botanical.online i Guia de campo de las
flores de Europa.
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Les espècies del gènere Syringa són arbustives o petits
arbres. Normalment les fulles són en forma de cor però hi
ha espècies com Syringa laciniata o S. pinnatifolia amb
fulles pinnades. Les flors són de color blanc, rosades o
porpres i tenen quatre pètals. Els fruits són secs.
Algunes espècies són molt utilitzades en jardineria per la
seva florida espectacular a la primavera i la fragància que
desprenen.

Les oleàcies (Oleaceae) són una família botànica dins de
l'ordre de les Lamiales que compren 25 gèneres i unes
600 espècies. Són especialment abundants a l’Àsia
temperada i tropical i també a Austràlia.65

Clavell, Dianthus
Clavell (Dianthus) és un gènere de plantes amb flor.
És originari principalment d'Euràsia amb algunes
espècies africanes i unes espècies (Dianthus repens) a
l’Amèrica subàrtica.
Generalment són plantes herbàcies perennes. Les flors
tenen cinc pètals. El fruit és una càpsula.
65 Vegeu www.vikipedia.com, www.botanical.online i Guia de campo de las
flores de Europa.
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Les formes obtingudes per a jardineria tenen les flors
molt més grosses i vistoses que les silvestres.

Formen part de la família de les cariofil·làcies
(Caryophyllaceae) que són una família de plantes amb
flor.66

Acàcia, Acacia
Les acàcies són un gènere de plantes amb flor de la
subfamília mimosoideae de la família de les fabàcies.

Les lleguminoses (Fabaceae) són una família botànica
que constitueix després de la família de les orquídies,
orchidaceae la segona família en nombre de gèneres
(650) i espècies (18.000).
Totes les plantes de la família fabaceae tenen 5 pètals i
l'ovari forma una beina o llegum.67
66 Vegeu www.vikipedia.com, www.botanical.online i Guia de campo de las
flores de Europa.
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Orquídia, Orchis
Les orquídies (família Orchidaceae) són la més gran
família botànica existent, amb més de 800 gèneres i més
de 25.000 espècies. Es consideren les plantes més recents
dins del procés evolutiu.

Totes les espècies d'orquídies, llevat de les obtingudes
artificialment en jardineria, estan protegides per lleis
internacionals com a plantes amenaçades. 68

Xuclamel, Lonicera
Xuclamel o lligabosc (Lonicera) és un gènere de plantes
amb flor.

El gènere Lonicera és originari de l'hemisferi nord.
Bàsicament està implantat en l'Àsia central i oriental i la
67 Vegeu www.vikipedia.com, www.botanical.online i Guia de campo de las
flores de Europa
68 Vegeu www.vikipedia.com, www.botanical.online i Guia de campo de las
flores de Europa
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conca del Mediterrani. Pot suportar però glaçades i
temperatures de fins a -5 °C
El gènere conté unes 180 espècies amb el centre de
diversificació a la Xina on n'hi ha unes 100.
Les flors tenen forma de campana, de colors variats i en
moltes espècies són altament flairoses. El fruit és una
baia d'un vermell molt viu amb diverses llavors.
Formen part de la família de les Caprifoliàcia
(Caprifoliaceae), que és una família de plantes amb flor.69

Violeta, Viola
El gènere Viola és originari de climes temperats de
l'hemisferi nord, incloent Hawaii, Australàsia i els Andes.
Les espècies més conegudes són les violes, violers o
violetes.
La majoria d'espècies de viola són plantes herbàcies
perennes i de mida reduïda. Algunes són arbustives. Les
flors normalment són asimètriques de color viola groc o
blanc o altres combinacions. Algunes espècies són molt
oloroses (Viola odorata) i altres molt poc.

Algunes espècies europees de mida molt reduïda viuen a
l'ombra, mig cobertes de vegetació i floreixen a final
d'hivern i principi de primavera.
69 Vegeu www.vikipedia.com, www.botanical.online i Guia de campo de las
flores de Europa
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Violàcia, Violàcies o Violaceae és una família de plantes
amb flors.70

Anglesina, Wisteria
Anglesina és el nom en català d'una planta enfiladissa
anomenada Wisteria. Abraça unes deu espècies de
enfiladissa. Són originàries de Nord-amèrica i països de
l'est d'Àsia, com Xina, Corea i el Japó.
Són plantes de fulla caduca, llenyoses i de creixement
ràpid. Utilitzen les seves branques per enfilar-se damunt
d'altres plantes, enrotllant les seves branques en sentit
igual o contrari a les manetes d'un rellotge. El seu color és
d'un verd clar al principi de la primavera encara que de
mica en mica es va enfosquint. Les flors són molt
semblants a les dels pèsols i les faves, apareixent sempre
reunides en grups com els del raïm. En general són
oloroses, presentant diversos colors que van del blanc al
violeta i celest lavanda, o del rosa al rosa-púrpura.

70 Vegeu www.vikipedia.com, www.botanical.online i Guia de campo de las
flores de Europa
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Són de la família de les Fabaceae que són una família
botànica que constitueix després de la família de les
orquídies, orchidaceae la segona família en nombre de
gèneres (650) i espècies (18.000).71

Gardènia, Gardenia
La gardènia és un gènere de la família de les rubiàcies
nadiua de les regions subtropicals i tropicals, distribuïda
arreu d'Àfrica, el sud-est d'Àsia, Austràlia i Oceania. Deu
el nom a Alexander Garden, un naturalista escocès.
La planta és un arbust o un petit arbre que oscil·la entre 1
i 15 m. Són de color verd fosc i tenen una textura llisa. En
quan a les flors, aquestes són solitàries i són de color
blanc o groc pàl·lid. Normalment, la floració arriba entre
primavera i estiu, tot i que algunes espècies floreixen a la
tardor.

Són de la família de les rubiàcies (Rubiaceae) que són
una família de plantes amb flor.72

71 Vegeu www.vikipedia.com, www.botanical.online i Guia de campo de las
flores de Europa.
72 Vegeu www.vikipedia.com, www.botanical.online i Guia de campo de las
flores de Europa.
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Nenúfar, Nimfècia
El nenúfar forma part de la família de les Nymphaeaceae
que és una família de plantes amb flor de l'ordre
Nymphaeales.
És la família de les plantes aquàtiques d'aigua dolça i
calmada com els nenúfars i altres similars molt
apreciades en jardineria per a decorar estanys.

El nom d'aquesta família prové de les nimfes de la
mitologia grega.73

Menta, Mentha
La menta (Mentha) és un gènere de plantes amb flor dins
la família lamiàcia.
Al contrari que la majoria de les lamiàcies els agraden els
terrenys humits.
Són espècies herbàcies perennes i aromàtiques que
arriben a una alçada màxima de 120 cm
aproximadament.

73 Vegeu www.vikipedia.com, www.botanical.online i Guia de campo de las
flores de Europa
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L'oli essencial de la menta rep el nom de mentol. S'empra
com aromatitzant i com a oli medicinal.74

Lliri, Lilium
Els lliris conformen un gènere amb vora 100 espècies
dins la família de les liliàcies. Sovint s'anomenen "lliris
vertaders". Són nadius de les regions temperades de
l'hemisferi nord. S'estenen per gairebé tot Europa, des del
nord fins la costa del Mediterrani, la major part d'Àsia i el
Japó, al sud de les muntanyes Nilgiri a l'Índia, i al sud de
les Filipines. A casa nostra, trobem dues espècies de lliris:
el Lilium martagon i el Lilium pyrenaicum, bàsicament
en racons amagats del Pirineu.
Els lliris són generalment herbes frondoses i erectes. Com
a curiositat, es diu que els lliris desprenen una fragància
agradable quan s'estan morint.
Formen part de la família Liliàcia (Liliaceae) que és una
família de plantes amb flor.75

74 Vegeu www.vikipedia.com, www.botanical.online i Guia de campo de las
flores de Europa
75 Vegeu www.vikipedia.com, www.botanical.online i Guia de campo de las
flores de Europa
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Heura, Hedra
L'heura és una planta enfiladissa de la família de les
araliàcies que pot arribar a viure fins a 500 anys.
Creix en llocs d'ambient humit i és originària d'Europa. A
part de ser una planta amb aplicacions farmacològiques
també s'utilitza per ornamentar i decorar jardins, per
aquest motiu, hi ha un gran ventall de varietats
domèstiques.

Les araliàcies inclouen 254 espècies d'arbres, arbusts,
lianes i plantes herbàcies perennes. S'agrupen en dues
subfamílies.
Les espècies normalment porten fulles compostes
pinnades o palmades i també acostumen a tenir flors
menudes produïdes en grans panícules.76

76 Vegeu www.vikipedia.com, www.botanical.online i Guia de campo de las
flores de Europa
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Llorer, Laurus nobilis
El llorer o llor (Laurus nobilis) és un arbre perennifoli
dioic, únic representant europeu de la família de les
lauràcies. Aquest arbre sovint és cultivat o naturalitzat i
amb freqüència es troba a prop de llocs habitats i per les
torrenteres i valls humides. Etimològicament, Laurus és
el nom en llatí de llorer i nobilis significa notable, cèlebre.
Les fulles són un condiment excel·lent i per això és molt
apreciat en la cuina. El llorer és el símbol del triomf i
l'endevinament en les cultures mediterrànies. Es troba
per tota l'àrea del mar mediterrani, tan al nord de l'Àfrica
en països com Tunísia, Marroc o Líbia, com al sud
d'Europa, a Espanya, França, Itàlia o Grècia i a l'Àsia
occidental en estats com Israel, Líban o Turquia.
Les lauràcies o família del llorer (Lauraceae) comprenen
un grup de plantes dins de l'ordre Laurales. La família
conté uns 55 gèneres i de 2.000 a 4.000 espècies de
distribució mundial, la majoria en climes tropicals
especialment del sud-est d'Àsia i el Brasil.
Molts membres d'aquesta família són aprofitats per l'oli
essencial (llorer), el fruit (alvocat) o la fusta (diverses
espècies de fusta dura).77

77 Vegeu www.vikipedia.com, www.botanical.online i Guia de campo de las
flores de Europa.
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“Ara, que, si n’hi ha, això de ser escriptor salva molt,
perquè tens una capacitat de separar-te’n i ser
espectador de tu mateix. Estic en una de les èpoques més
felices de la meva vida: estic amb les meves flors,
escrivint, sense passions ni problemes sentimentals.”
Miró i Vinaixa, Mónica i Mohino Balet, Abraham.
Autoretrat
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La fotografia està extreta de De foc i de seda. Àlbum biogràfic de
Mercè Rodoreda, de Marta Nadal, i pertany al fons de la Fundació
Mercè Rodoreda.
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5. El món de les flors en la biografia
de Mercè Rodoreda
Per fer aquest apartat m’he basat amb les biografies
escrites per Carme Arnau, Mònica Miró i Abraham
Mohino, Marta Nadal i Montserrat Casals i Couturier,
coneixedors i seguidors de la vida i l’obra d’aquesta
escriptora universal.
Aquests autors coincideixen a destacar la importància de
les flors i el món vegetal en la vida de la novel·lista.
Ella mateixa descriu els jardins de casa seva, al carrer
Balmes, on va néixer el 1908, i on va viure fins els vint
anys, quan es casà amb el seu oncle Joan Gurguí.
“La torre tenia dos jardins. Del jardí del darrere, no sé
per què, en dèiem l’hort. Potser perquè només hi havia
arbres fruiters i, com a úniques flors, les que feien els
rosers vells, coberts de roses que semblaven de cera […]
uns altres, els Mister Clack, amb roses d’un vermell fosc,
vellutades i amb un perfum agressiu. I els lilàs. Un grup
de lilàs a tocar de casa on vivia un picapedrer, espessos i
alts, tan alts, que mai ningú no en collia els pomells.” 78
“A casa hi havia jardí, és clar, no un, dos: un al davant i
un altre al darrere. El del davant era el jardí més senyor,
amb una palmera, una olivera, una mimosa blava, un
taronger, camèlies vermelles, blanques i tigrades,
apilotades a la banda de l’ombra, hortènsies en bótes, i,

78 Vegeu Una biografia. P.21
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també en bótes, les gardènies, que al temps de la florida
no hi havia visita que no s’endugués un pom.”79

Per ella aquesta casa té un gran valor sentimental durant
tota la seva vida, i li provoca el trencament familiar
definitiu, quan després d’una nevada s’ha de vendre
perquè queda totalment inhabitable.
És en aquesta casa on la figura del seu avi li marca la
infantesa. En Pere Gurguí era un personatge somiador,
idealista, que va tenir dos fills de la seva primera dona,
Montserrat i Joan (nascuts a Bunyol, prop de València), i
cap de la segona. Era un home afeccionat a les disfresses,
semblava un artista romàntic, i era amic i fidel seguidor
de mossèn Cinto Verdaguer.
Montserrat Gurguí va conèixer Andreu Rodoreda en un
esbart de teatre amateur. Es van casar i mai es van
cansar de somiar de ser els amos de l’escena barcelonina.
En Joan Gurguí va ser enviat a l’Argentina quan tenia
catorze anys per tal de fer fortuna.
Del matrimoni Gurguí i Rodoreda en va néixer Mercè,
filla única criada entre persones adultes. Va anar molt
poc a l’escola per motius econòmics, familiars ( l’avi
considerava que amb les vivències de casa ja en tenia
prou), però casa seva era d’un ambient ric culturalment,
els llibres, el teatre, les festes literàries tenien una gran
rellevància.
El jardí familiar embolcalla i presideix la infantesa de
l’autora, és l’espai reservat a la imaginació, als jocs,
acompanyada per un veí que es deia Felip, únic amic que
se li coneix de la infantesa.
79 Vegeu Autoretrat. P.69
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Del seu avi n’aprengué la passió per les flors, que ell
considerava elements de gran bellesa, efímers i eterns,
per això se sentien atrets per les flors, delicades,
persistents i fins i tot exòtiques que guiaven molts cops
els seus passeigs.
“Coneixia totes les torres boniques, els jardins pulcres i
carregats de flors que jo seguia de la mà del meu avi, i el
que m’ha quedat més a la memòria a través del temps
han estat els matins de març i d’abril amb les acàcies
florides, anant cap a Pedralbes, a casa de la senyora
Baixeres, que ja era viuda, i del seu fill, que encara era
petit però bastant més gran que jo.
Recordo un matí de sol després d’una pluja lleugera, amb
la terra sembrada de flors, que jo trepitjava, i trepitjarles em donava una sensació de superioritat, no pel fet de
trepitjar-les sinó pel fet d’anar a passejar amb el meu avi
i trobar un camí sembrat de flors perfumades de mel i de
pluja.”80

No només del seu avi aprengué aquesta passió, la seva
mare també era una apassionada de les flors.
“La meva mare tot d’una corria a endreçar la casa perquè
havien de venir visites de compromís. Ficava tots els
embolics a l’habitació buida de l’armari mirall de caoba
negra i omplia la casa de flors si n’era el temps i de
branques verdes quan no hi havia flors. Tot anava ple de
gerros amb roses i de penjolls de glicina que de seguida
deixaven caure el seu color lila damunt de la fusta lluent i
fosca del moble on hi havia un gerro... I cada diumenge i

80 Vegeu Autoretrat. P.67 i 68
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cada sant assenyalat, a dalt de la torratxa, la bandera de
les quatre barres es desplegava al vent.”81

A més de la passió per les flors, la seva família també li va
inculcar un fort sentiment catalanista.
I fins i tot el seu pare contribueix a establir aquesta
estreta relació amb les flors:
“A les excursions s’emporta la seva filla, que de ben
petita demostra un gust gran per caminar i endevinar
camins de muntanya. I és que a la Mercè li agrada la
natura i li agraden les flors.”82

En aquest jardí també hi descobreix un sentiment decisiu,
la por lligada al misteri.
Altres descripcions que fa Mercè Rodoreda de casa seva i
que tenen relació amb la novel·la Mirall trencat són:
“L’escala de pujar al terrat de la torreta, tocant al carrer
de la Gleva, tenia un emparrat cobert per un roser
centenari que feia roses de color carn. Deuen ser les
roses, suposo, dels rosers plantats al peu de la caseta dels
safarejos dels Valldaura a Mirall trencat.”83
“A l’estiu sortíem al jardí gran, amb una gruta en un
racó, molt a la vora d’on passava el tren de Sarrià
aleshores enfonsat i descobert, amb la Mare de Déu de
Lourdes. Blanc del vestit, blau del mantell, corona
d’estrelles i, al peu, aigua, un bassal voltat de roques,
amb nenúfars a dintre i hortènsies als peus.” 84

81 Vegeu Autoretrat. P.53
82 Vegeu Mercè Rodoreda: Contra la vida, la literatura. P.39
83 Vegeu Autoretrat. P.56
84 Vegeu Autoretrat. P.70
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Aquesta imatge de la Mare de Déu, s’assembla a la Verge
que veuen Ramon i Maria en un petit altar quan van a
casa dels Balsareny.85
Aquest episodi dels crisantems il·lustra altres records
d’infantesa relacionats amb les flors.
“M’interessa parlar d’aquest crisantem per dues raons...
Primer perquè és una acció lletja que vaig cometre quan
era molt petita, quan tenia cinc o sis anys; i després per
demostrar la meva predilecció o el meu amor, o la meva
passió, per les flors. Jo sempre era a casa dels veïns
admirant les flors dels seus jardins, perquè les del meu ja
les coneixia, ja sabia com eren. I un dia vaig anar a casa
de la senyora Borràs. Tenien un jardí immens ple de
violetes, al temps de les violetes, i vaig quedar
astoradíssima perquè no havia vist mai a casa seva cap
crisantem entre les flors. Era un crisantem groc, arrissat,
una meravella, i així que el vaig veure vaig pensar que me
l’emportaria, que robaria el crisantem.”86

Als dotze anys és quan se li mor l’avi, i té sensació de
desencís alhora que li arriba la menstruació i retorna
l’oncle llunyà d’Amèrica que serà el seu futur marit.
Aquesta data significa un abans i un després en la seva
vida, que explica en l’obra Un jardí vora el mar.
“Hi ha hagut moments en què per una mica de jardí
m’hauria venut l’ànima i les cames, qui ho diria” [...]
“Només es viu fins als dotze anys, i a mi em sembla que
no he crescut.”87

85 Vegeu Mirall trencat, editorial Club Editor Jove. P.244
86 Vegeu Autoretrat. P.141
87 Vegeu Una biografia. P.13
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Al costat de casa seva hi havia la casa del marquès de can
Brusi, que té un jardí de somni i que serà el centre del
jardí de Mirall trencat.
“Darrere de la casa, quan jo era petita, el que és ara el
carrer de Balmes era la riera de Sant Gervasi de Cassoles.
A l’altra banda de la riera hi havia el parc abandonat del
marquès de can Brusi. Des del menjador es veia frondós
d’arbres centenaris. Ple de rossinyols a les nits d’estiu.
Anava de la plaça Molina fins a l’Ateneu de Sant Gervasi
a tocar el que ara és el Mitre. Al capvespre se sentien
crits de paons.”88

Aquest parc, idealitzat, és el parc de la torre dels
Valldaura a Mirall trencat. El jardí de tots els jardins.
El dia que Mercè Rodoreda va complir vint anys es va
casar amb el seu oncle, Joan Gurguí, al cap d’un any va
néixer el seu fill Jordi, i al cap de poc temps començà a
publicar petits articles i contes que li van servir per
relacionar-se amb el món literari de l’època i amb el món
polític, i aconseguir una desitjada independència
econòmica, alhora que li van permetre sortir de casa i
iniciar el període de separació del seu espòs.
El matí del 21 de gener de 1939 inicia l’exili a bord del
bibliobús de la Conselleria de Cultura de la Generalitat.
En la primera part de l’exili va viure a Roissy-en-Brie,
acompanyada d’un grup d’intel·lectuals entre els quals hi
ha Armand Obiols, qui acabarà convertint-se en el seu
gran amor, és en aquest petit poble francès on té
l’oportunitat de viure una joventut de la qual no havia
pogut gaudir i descobrir l’amor envoltada d’uns jardins
que transmeten tranquil·litat.
88 Vegeu Una biografia. P.21
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La fugida continua i és a Ville Rosset, un lloc acollidor
amb un jardí ple de flors i presidit per un til·ler
impressionant on esperen notícies davant les amenaces
de guerra i amb la preocupació per la mare i el fill que
s’han quedat a Barcelona.
El viatge de l’exili continua cap a París passant per
Bordeus i Llemotges. La situació econòmica i laboral de la
parella Obiols Rodoreda és força crítica, però a través del
govern de la Generalitat a l’exili se’n van sortint, Mercè
Rodoreda passeja sovint pels jardins de Luxemburg.
El 1977 es traslladen a Ginebra, perquè Obiols ha
aconseguit una feina de traductor per la UNESCO, en
aquest període Mercè Rodoreda pateix diferents episodis
de malalties que l’obliguen a estar ingressada en diversos
sanatoris.
Ginebra l’atrau per la seva vegetació cuidada i
organitzada, i és en aquesta ciutat on va veure una dama
ginebrina que li va inspirar el personatge de Teresa
Goday a Mirall trencat.
“La Perla del Llac és un restaurant a la vora del Leman.
Tancat a l’hivern, a l’estiu és un lloc encantador. A la
terrassa hi prenen el te senyores i senyors ginebrins
feliços d’haver nascut a Suïssa, paradís d’Europa. Entre
glop i glop de te veus l’aigua tallada per esquiadors
nàutics, per llanxes motores, per barquetes de vela, pels
vaporets blancs amb la xemeneia negra i groga que fan la
travessia del llac. El restaurant està voltat de jardins, de
cedres i til·lers centenaris, d’una bogeria de flors,
d’esteses de gespa sense un bri que no tingui un verd de
maragda.”89

89 Vegeu Pròleg a Mirall trencat Club Editor Jove. P.17
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En un dels seus viatges a Barcelona després de la Guerra
Civil, per visitar la mare i el fill, fa la següent reflexió:
“Afortunadament encara hi ha alzines, pins i ginesta, i és
molt possible que a partir d’aquests elements es pugui
reconstruir tot.”90

Durant tota la seva obra se sent atreta pels espais florals,
que li permeten aconseguir descriure la ciutat i altres
espais com a ella li agradarien.
En morir la seva mare l’any 1964 s’enfonsà en una
depressió que accentua el record de la infantesa,
anòmala, llunyana, perduda però embolcallada per la
presència de les flors.
Per a ella la infantesa són dos elements claus innocència i
fantasia relacionats amb l’aigua i el regne vegetal.
L’Aigua li evoca sovint la infantesa relacionada amb la
mort, els seus personatges que moren quan són infants o
se senten traumatitzats per la seva infància ho fan a
l’aigua, com un exemple, la mort d’en Jaume a l’estany
del jardí i la mort de Bàrbara (abandonada per la seva
mare) al canal de Viena, que segurament l’inspirà el pont
dels suïcidis del llac Leman.
L’estat depressiu d’aquesta època també el podem copsar
en les seves reflexions:
“Sempre, de jove, havia tingut ganes de morir. No estava
bé ni en el món ni dintre de mi mateixa. Eren unes ganes
de morir que venien espaiades, i, sobretot, molt
literàries. La manera de morir que em va agradar més, la
vaig trobar en llegir La faute de l’abbé Mouret, que vaig
descobrir a la llibreria del meu pare. La protagonista,
90 Vegeu Contra la vida, la literatura. P.165
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una noia jove, se suïcidava omplint-se el dormitori de
flors i d’herbes aromàtiques, fàcils d’obtenir perquè vivia
en una caseta al bell mig d’un parc immens. Morir per
culpa del perfum de les flors era una temptació, però,
podria jo, en el jardí de casa collir prou flors perquè el
seu perfum m’adormís i em matés?”91

I el regne vegetal, com un jardí evocat de somni, el de can
Brusi, de grans dimensions, pertanyent a una classe
social benestant, del qual se n’ocupen jardiners
professionals amb gran amor per les flors, per això és el
jardí dels jardins.
Un jardí viu amb un llorer antropomòrfic, personificat
que n’ocupa el centre.
“El llorer, amb les branques que el vent feia gemegar, era
més fosc: ple de braços, ple de veus, amb esgarrifança de
llum a cada fulla […]. Les fulles del llorer ens miren.”92

Al 1968 comença a escriure una novel·la, anomenada la
Casa abandonada per la qual escriu a Maurici Serrahima
per saber els traçats dels carrers de Barcelona a
començament de segle, per poder-hi ubicar la torre de la
seva novel·la, paral·lelament escriu una petita obra de
teatre anomenada Un dia i la mescla d’ambdues obres
serà el resultat de Mirall trencat.
D’aquesta obra l’autora explica:
“Sostinc, però, que a Mirall trencat la protagonista no és
la Teresa Valldaura; els importants del Mirall són la casa,
el jardí i, sobretot, les criatures, els nens: és a dir, el nus
de la novel·la el fan les criatures, no la Teresa. A més a
91 Vegeu Autoretrat. P.168
92 Vegeu Mirall trencat, editorial Club Editor Jove. P.163
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més, el que fa molt bonic al Mirall són els tres tipus de
d’amor: els amors de la Teresa, els amors de la Sofia, que
em fa l’efecte que corresponen a una època, i els amors,
diguem-ne, adolescents, que són més romàntics: la prova
és que la noia acaba suïcidant-se.”93

Per aquest personatge l’autora empra el nom de Maria,
nom de la verge, noia que no vol fer-se adulta que vol ser
eternament un infant innocent i únicament tindrà un
marit: el llorer, la vegetació antropomòrfica i com màgica,
on es dessagna.
“Oh, germà meu… vaig caure damunt del llorer i la
branca del vent i del llamp em travessà i em sortí per
l’esquena. Casada amb el llorer. S’ha dessagnat deien
mentre em despenjaven…”94

Durant tot aquest temps Mercè Rodoreda ha publicat
l’obra La Plaça del Diamant que l’ha convertit en una
escriptora premiada i reconeguda a nivell internacional, i
en un dels viatges a Barcelona, Montserrat Roig li fa una
entrevista en la qual afirma:
“Escriure en català a l’exili és com voler que floreixin les
flors al Pol Nord.”95

En l’etapa final de la seva vida, Mercè Rodoreda es
trasllada a viure a Barcelona l’any 1978, però:
“Vaig estar tants anys vivint en petites habitacions –els
anys d’exili a París en una cambreta de minyona de 3 per
1,5 metres, que no s’hi cabia- que el que més he enyorat
93 Vegeu Autoretrat. P.208
94 Vegeu Mirall trencat, editorial Club Editor Jove. P.363
95 Vegeu Una biografia. P.
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ha estat un jardí gran, frondós. Potser perquè no el tenia,
a les meves novel·les sempre apareixen jardins i flors. És
el somni del jardí; és a dir, s’idealitza el fet d’estar tants
anys sense jardí. Jo somiava a tenir un jardí. Al cap de
molts anys necessites veure com s’obren les roses i sentir
el cant dels ocells... En principi, vaig decidir de fer la casa
aquí a Romanyà pensant en la manera de tenir jardí era
vivint a muntanya, i perquè hi tenia uns amics.”96

Per aquest motiu es construeix una casa a Romanyà, i
abans de construir-la ja hi havia plantat grans matolls de
margarides per donar més importància al jardí que a la
casa.
“I m’agrada matar-me en un jardí, cuidant les plantes,
tallant les roses velles, les hortènsies velles, regant set o
vuit hores, com els aspersors... M’agrada tenir plantes,
arbres, flors.”97
“Al notari Riera, que a la novel·la té una rosa sobre la
seva taula de despatx, el veig amb molta freqüència.
Passeja pels boscos de Romanyà, a l’ombra de les alzines.
Sabeu que aquí he acabat la novel·la? Sortim els dos
junts, contemplem les postes de sol més rogenques del
món i els naixements de la lluna més opalins, com les
perles. Teresa, Sofia i Armanda també vénen. Totes elles,
pendents de mi, i jo dels seus actes. Potser els trobaré al
cel o a l’infern.”98

El dia del seu enterrament algú va posar una rosa
vermella sobre el seu cadàver.

96 Vegeu Autoretrat. P.204
97 Vegeu Autoretrat. P.212
98 Vegeu Autoretrat. P.209
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CONCLUSIÓ
Mercè Rodoreda ha estat una persona que al llarg de la
seva vida va tenir una relació estreta i especial amb el
món de les flors i les plantes, tal com he destacat en la
seva biografia.
Aquesta relació tant intimista va tenir molt a veure amb
l’entorn de la seva infantesa i la seva educació.
Cal destacar que en la seva vida la importància dels
jardins propers i les flors estan situats en els dos extrems,
per un costat en la infantesa: on hi ha el coneixement
d’aquestes flors a la casa pairal de la mà del seu avi i dels
seus pares, i els últims anys de la seva vida, un cop
instal·lada al poble de Romanyà, on recupera aquest jardí
perdut de la infantesa, amb una estructura semblant al de
la torre de Sant Gervasi, amb un jardí al davant i un altre
al darrere, en una de les èpoques més felices de la seva
vida està amb les flors, escrivint sense passions ni
problemes sentimentals.
En la majoria d’obres l’autora selecciona les flors, els
arbres i les plantes per comunicar-nos vivències,
sentiments, fets, records…. i dóna a cadascun d’aquests
elements un sentit diferent en funció dels moments més
intensos de la història que fan que d’alguna manera
relacionis el llibre amb aquests elements florals.

57

Les flors s’associen a diferents figures o moments de les
seves vides, generalment als amors, és tracta d’unes flors
que són matèria i accentuen el refinament de la novel·la i
la voluntat de crear un món elegant i bell.
La naturalesa assoleix un sentit ritual quasi sagrat com si
volgués reflectir que l’home té la seva pàtria en el regne
vegetal.
Un dels escenaris principals és el jardí, “el jardí de tots els
jardins”, segons manifesta en el pròleg, per això hi fa
créixer cedres centenaris i un llorer de grans dimensions,
que és el reialme dels nens, alhora que per remarcar-ne la
humanitat aquest espai amaga un secret, un misteri,
centrat al voltant de l’arbre però extensible a tota la
vegetació.
Aquesta sacralitat va lligada a la por, que l’autora va
experimentar en la seva infantesa en els jocs al jardí
familiar amb el seu veí.
En aquesta novel·la les flors són emprades per establir
relacions: d’amor, pel que fa a les violetes, les roses, les
glicines, el cirerer, les gardènies, clavells vermells i la
orquídia; relacions d’amistat, les roses i flors de tots els
colors; materno-filial, els clavells grocs; com a estatus
social, les hortènsies, els nenúfars i les flors artificials; la
mort, les corones de flors; i el record, les gardènies, les
roses de color carn, la menta i les violetes.
A partir dels exemples podem comprovar la coincidència
de les flors de casa de l’autora (biografia) i les flors de la
novel·la (bibliografia); algunes, fins i tot serveixen per
titular obres com El carrer de les camèlies.
Mercè Rodoreda en altres llibres que ha escrit, com
Viatges i flors, demostra la seva estimació per les flors, i
crea un món ple d’imaginació atorgant qualitats especials
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a cada flor, per exemple Flor Ballarina. En Mirall
trencat també fa aparèixer una flor blava, com una flor
màgica que pot guarir les penes i els malalts
d’enyorament.
Aquest jardí que a l’inici és un espai malmès, ho torna a
esdevenir, ha complert tot un cicle, com l’autora descriu
en l’últim capítol, a través del passeig que fa una rata pel
jardí, i que fa evident que la mort no és res més que una
transformació.
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“Jo, ara, a la meva edat, procuro oblidar, estimo les
flors i els arbres. Res més.”
Miró i Vinaixa, Mónica i Mohino Balet, Abraham.
Autoretrat
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Mercè Rodoreda, al jardí de la torre de Romanyà de la Selva.
La fotografia està extreta de De foc i de seda. Àlbum biogràfic de
Mercè Rodoreda, de Marta Nadal, i pertany al fons de la Fundació
Mercè Rodoreda.

61

BIBLIOGRAFIA
Llibres
•

•

•

•

•

•

•

ARNAU, Carme. Una lectura de “Mirall trencat”
de Mercè Rodoreda. Barcelona: Editorial Proa,
Primera edició: novembre del 2000.
ARNAU, Carme. Mercè Rodoreda. Una biografia.
Edicions 62. Segona edició (revisada): octubre de
2007. Barcelona.
ARNAU, Carme. Introducció a la narrativa de
Mercè Rodoreda. El mite de la infantesa. Edicions
62. Segona edició: setembre de 1982. Barcelona.
CALLEJO CABO, Jesús. El alma de las flores:
leyendas, mitos y misterios. Editorial Corona
Borealis 2006.
CAMPILLO, Maria i GUSTÀ, Marina. “Mirall
trencat” de Mercè Rodoreda. Editorial Empúries,
col·lecció Les Naus d’Empúries. 1985. Barcelona.
CASALS I COUTURIER, Montserrat. Mercè
Rodoreda. Contra la vida, la literatura. Edicions
62. Segona edició: novembre de 1991. Barcelona.
MIRÓ I VINAIXA, Mónica i MOHINO BALET,
Abraham. Mercè Rodoreda. Autoretrat. Angle
Editorial. Primera edició: març de 2008.
Barcelona.
62

•

•
•

•
•

•
•
•

NADAL, Marta. De foc i de seda. Àlbum biogràfic
de Mercè Rodoreda. Edicions 62. Primera edició:
novembre de 2000. Barcelona.
POLUNIN, Oleg. Guia de campo de las flores de
Europa.
RODOREDA, Mercè. Mirall trencat. Club Editor
Jove, 15a edició en aquest col·lecció: novembre del
2006, 5a reimpressió: gener del 2009. Barcelona.
RODOREDA, Mercè. Jardí vora el mar. Club
Editor. Barcelona 2007.
RODOREDA, Mercè. Viatges i flors. Edicions 62,
col·lecció labutxaca. Segona edició: febrer del
2008. Barcelona.
RODOREDA, Mercè. La plaça del Diamant.
Editorial Proa. Barcelona 2007.
RODOREDA, Mercè. El carrer de les camèlies.
Club Editor. Barcelona 2007.
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, Aurora. El lenguaje de
las flores. Editorial Nobel 2000.

Articles
•
•
•

ALCALDE, C. “La noia de les camelias”, a
Cuadernos para el diálogo, n.157, p.61, 1976.
DOMÍNGUEZ, M. “La rosa prodigiosa de Mercè
Rodoreda” a El Temps, 01/07-06-2004
DURAN, M. i altres. “Actes del segon col·loqui
d’estudis catalans a Nord-Amèrica.” Abril de
1979. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
63

•
•
•

•

PORCEL, B. “La dama entre las flores”, a Destino,
p.47, 22-05-1975.
PORCEL, B. “Mercè Rodoreda, frente a los
àrboles.” a Destino, n. 1689, p. 14-15, any 1970.
TÉBAR, J. “Mercè Rodoreda siempre se sintió
acompanyada por las flores y sus criaturas
literarias.” a El País, 15-04-1983.
VILALLONGA, M. “Les flors de Mercè Rodoreda i
Edward Burne-Jones.” A Serra d’or, n.503, p.4246, novembre del 2001.

Webs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.florsgras.com
www.guianupcial.com
http://nuriaupi.bloc.cat
www.xtec.cat
http://picam.info
www.google.com
www.vikipedia.com
www.mercerodoreda.cat
www.iec.cat
www.botanical.onile

Fonts consultades
•
•

Biblioteca Pública de Tarragona.
Hemeroteca de l’Ajuntament de Tarragona.
64

•
•

Hemeroteca de la Caixa de Tarragona.
Institut d’Estudis Catalans.

65

ANNEX

66

Annex 1. Arbre genealògic a Mirall trencat

67

Annex 2. Portada de l'edició de les Actes del segon col·loqui d'estudis
catalans a Nord-Amèrica.
68

