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Resum
Presentem  una  experiència  de  lectura  de  l’obra  Mirall  trencat,  de  Mercè  Rodoreda, 
basada en el fragment final del capítol IX de la tercera part de la novel·la (El fantasma de 
Maria). Els comentaris dels nois i noies tracen una interpretació del fragment que vol ser 
assaig  de  comprensió  global  de  l’obra.  La  proposta,  doncs,  s’encamina  cap  a  una 
temptativa de lectura significativa del relat.

Paraules clau
Maria, Ramon, mort, llorer, record, Mirall trencat.

Animal de records, lent i trist animal,
Ja no vius, sols recordes.

Vicent Andrés Estellés, "Demà serà una cançó"
  (Llibre de meravelles)

VEU PRIMERA: Presentem la  nostra  experiència  de lectura de  Mirall  trencat  a partir  dels 
comentaris sorgits de l’estudi d’un passatge de l’obra en què, en boca del fantasma de 
Maria,  les  imatges  i  les  paraules  flueixen  lliures,  aparentment  sense  sentit.  Diem en 
aparença perquè el fragment intenta reproduir el pensament de Maria i els pensaments 
humans són com un continu riu d’imatges.
Aquest és el text que nosaltres hem treballat:

“Quan se m’hauran endut s’esborrarà tot... sense temps sense memòria... La lluna que em mira 
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sap com sóc i com era. Aneu-vos-en... si sabéssiu el que m’esteu fent us moriríeu de pena. 
Algú plora per mi Maria, ¿què has fet, Maria? No tinc paraules, no puc dir què em passa, les 
meves paraules no són enlloc. Et fregaré la galta i et pensaràs que et toca una teranyina però 
si et frego la galta seguit seguit t’agafarà por... et faré sentir que algú et toca et giraràs miraràs 
miraràs i no veuràs ningú. Et faré por i voldria que m’estimessis... vaig quedar-me sola amb el 
que era meu: parets, fustes, fulles que tremolen, herbes petites i brots que pateixen per estirar-
se... una tecla del piano...¿Qui ha foradat la soca qui ha lligat la tecla? Quin esglai la trompeta 
de fira quin esglai i sols a la casa xisclàvem d’alegria i corríem agafats de les mans i lligats a la 
xemeneia...  Armanda! Les criatures ensorraran la teulada i la pluja entrarà ho trencares tot 
cavallet de cartó i baldufes ratllades... jo tinc a dins del pou la senyora de la casa de les nines 
amb un collaret fins als genolls amb una estrelleta clavada als cabells tornava del teatre ... el 
coll se li tacà de sang... Oh, germà meu... jugàvem amb els ganivets i foradàvem les soques. 
Moltes nits vaig sortir al jardí i plantada davant del reixat t’esperava volia ser tu sentir el que tu 
senties quan sol per sempre... em vaig cansar de cridar-te em vaig cansar de sentir-me cridar-
te... el llorer marit meu fins a la mort clavada en una espina com una fulla...”1

I aquesta és la nostra proposta de lectura:
VEU SEGONA: Amb la mort al llorer, símbol d’eternitat, i el seu suïcidi com a verge, vestida de 
blanc, Maria aconsegueix una mort poètica: 

El llorer, fullat sota seu, que el vent feia gronxar, semblava un mar d’aigua negra. Una teulada 
es desprengué i un peu li relliscà. En el moment de tirar-se daltabaix li sortí un gemec de la 
boca oberta.2 

Ella  és l’única supervivent  de la  família Valldaura que resta a la  torre i  allí  romandrà 
preservant la seva memòria, i la dels seus, lligada als objectes del passat:  “Els que es 
maten viuen al costat de les coses que havien estat d’ells una mort lenta.”3

Quan se m’hauran endut s’esborrarà tot... sense temps sense memòria... La lluna que em mira 
sap com sóc i com era. Aneu-vos-en... si sabéssiu el que m’esteu fent us moriríeu de pena. 
Algú plora per mi Maria, ¿què has fet, Maria? No tinc paraules, no puc dir què em passa, les 
meves paraules no són enlloc. Et fregaré la galta i et pensaràs que et toca una teranyina.

VEU TERCERA: Teranyina tènue,  “carícia molt dolça, carícia d’amor”4, que fregarà la galta 
d’Armanda i  el  notari,  els homes de la conductora i  la rata,  darrera supervivent  de la 
“humana comèdia” dels Valldaura.

però si et frego la galta seguit seguit t’agafarà por... et faré sentir que algú et toca et giraràs 
miraràs miraràs i no veuràs ningú. Et faré por i voldria que m’estimessis... 

VEU PRIMERA: Buscant l’amor, Maria s’ha desprès de la vida com la teula de la teulada des 
d’on s’ha precipitat. Maria mor perquè no té ganes de viure; ella, com d’altres criatures de 
l’obra, camina trepitjant taques de sang mentre sent que el cor se li estreny i li  vénen 
“ganes de morir”5; allunyada de Ramon, no vol pertànyer a ningú més: “i els llavis que no 
havien estat besats per amor d’home, que mai no serien besats per amor d’home”6.

vaig quedar-me sola amb el que era meu: parets, fustes, fulles que tremolen, herbes petites i 
brots que pateixen per estirar-se... 

VEU SEGONA: Parets que guarden els secrets dels personatges, i guardant-los, s’impregnen 
de goig i de dolor alhora. La fusta, eixuta i aspra, com les cames immòbils de Teresa, 
mortes d’una pena d’amor massa violenta7, com el cor de Colometa abandonant Toni en 
dies de tanta, tanta guerra: “I vaig dir que el deixava (...) i aleshores el nen se’m va tirar a 
sobre com una serp desesperada i plorant a llàgrima viva cridava que no el deixés (...) i 
que no el deixés i que no el deixés. I jo em vaig haver de fer un cor de fusta”8: fusta com 
una cuirassa contra el dolor viu,  regalimant.  I  brots que no creixen, com Maria morta, 
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criatura d’aigua i de foc, tendra i desenganyada, decidida a no entrar en el “món lleig” dels 
adults.9

una tecla del piano...¿Qui ha foradat la soca qui ha lligat la tecla? Quin esglai la trompeta de 
fira quin esglai i sols a la casa xisclàvem d’alegria i corríem agafats de les mans i lligats a la 
xemeneia...  Armanda! Les criatures ensorraran la teulada i la pluja entrarà ho trencares tot 
cavallet de cartó i baldufes ratllades... jo tinc a dins del pou la senyora de la casa de les nines 
amb un collaret fins als genolls amb una estrelleta clavada als cabells tornava del teatre ...

VEU PRIMERA:  Un món de jocs entremaliats i de comèdia simulant el teatre dels grans. A 
primer terme, omnipresent, la mamà princesa que enlluerna el petit Jaume, que és mirall, 
distant i fred, per a la Maria; mamà sofisticada i irresistible: una estrella rutilant.10

 el coll se li tacà de sang... Oh, germà meu... jugàvem amb els ganivets i foradàvem les soques. 

VEU SEGONA: Violència i crueltat niant, poderoses, en un univers d’infants que arrossega, 
com el fat, la llavor del destí tràgic: “Ara! La Maria tenia l’agulla de picar als dits. Quan [en 
Jaume] sentí la punxada al coll la mirà com si no ho entengués i arrencà a plorar amb la 
boca oberta. Tenia les mans crispades, els mirava; es volgué treure la forca del coll i en 
Ramon l’empenyé.”11 

Moltes nits vaig sortir al jardí i plantada davant del reixat t’esperava volia ser tu sentir el que tu 
senties quan sol per sempre... 

VEU TERCERA: El reixat que desterra, exilia els febles, com Ramon, incapaç d’enfrontar-se al 
dolor:  “Maria... Maria... Maria... (...). En Ramon travessà el jardí i es perdé sota l’ombra 
dels castanyers”12 incapaç de cercar, com Maria, la mort.

em vaig cansar de cridar-te em vaig cansar de sentir-me cridar-te... el llorer marit meu fins a la 
mort clavada en una espina com una fulla...

VEU SEGONA: Maria  clavada en el  llorer  com una papallona travessada per  una agulla: 
“Miràvem el llibre de les papallones junts ben junts germà meu... junts... cada papallona 
travessada per  una agulla...  volia  morir  com les  papallones"13,  com una fulla  tendra  i 
ferida, amb la seva virginitat de nena-dona, casada amb l’arbre que la farà eterna mentre 
sobrevisqui una teranyina de record.
VEU PRIMERA: Maria com una llosa feixuga i alada, fantasma dens i eteri, giravoltant als peus 
del llorer amb una sola súplica als llavis: “voldria que m’estimessis”... 
VEU TERCERA: 

Maria, què en saben els altres si no l’han vista de petita ocell perdut damunt de la teulada tanca 
la porta que no s’escapin les nines, perfum de llorer respir que duia la son Maria centre de tot 
(...). I arrencà a córrer i la Maria també i es ficaren a l’aigua junts esquitxos de sol i de blau ells 
nets i polits com olives sense mal sense verí per dintre només tu germana meva.14 

VEU SEGONA: Bateig d’aigua o purificació pel foc (“Quan estaria a punt d’emprendre el gran 
viatge, li agradaria cremar-ho tot”15, diu Teresa Goday): camí d’accés a una nova vida que 
faci possible la primavera de l’amor: “junts, ben junts (...) tota la pau tu i jo per sempre...”16

VEU PRIMERA: Lluny de la cendra de tants secrets, de tants records: “perquè el temps passat 
és temps oblidat. Ara esperem l’alba d’una nova constel·lació.”17

Notes
1. RODOREDA, Mercè . Mirall trencat, pàg. 365-366.
2. Ibid., pàg. 268.
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3. Ibid., pàg. 365.
4. Ibid., pàg. 386.
5. Ibid., pàg. 226.
6. Ibid., pàg. 264.
7. Ibid., pàg. 204.
8. RODOREDA, Mercè. La plaça del diamant, pàg. 170.
9. RODOREDA, Mercè. Mirall trencat, pàg. 246.
10. Ibid., pàg. 176-183.
11. Ibid., pàg. 187.
12. Ibid., pàg. 256.
13. Ibid., pàg. 365.
14. Ibid., pàg. 248.
15. Ibid., pàg. 188.
16. Ibid., pàg. 365 i 248.
17. Ibid., pàg. 305.
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