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Resum
“Gallines de Guinea” és un dels poquíssims contes de Mercè Rodoreda sobre el  món 
infantil. A través d’un aparent realisme i un peripècia mínima aconsegueix que els ulls d’un 
infant siguin reveladors i la seva sensibilitat un catalitzador d’una experiència universal: el 
descobriment de la mort i la crueltat.1

Paraules clau
Conte infantil, dolor, mort, lectura formativa.

Comunicació
Tot i que Mercè Rodoreda havia cultivat el gènere del conte infantil en revistes d’abans de 
la guerra, en la seva etapa de maduresa no retornarà mai al gènere i, fins i tot, no prestarà 
gaire sovint interès pels personatges infantils. L’única excepció és “Gallines de Guinea”. 
Un conte aparegut el 1958, dins el  recull Vint-i-dos contes, un llibre, evidentment, per al 
públic  adult.  En aquells  contes  infantils  de preguerra Mercè Rodoreda recorria  a  una 
operació  equivocada:  impostava  la  veu  per  apropar-se   a  un  públic  de  menuts.  Això 
produïa una literatura inconsistent, de ball manetes com a molt . En canvi, a “Gallines de 
Guinea” l’autora el que fa és acotar-se. Quan ens acotem davant un nen el que fem és 
compartir el seu punt de vista, mirar-lo cara a cara sense la distància de la nostra alçada, 
però sense renunciar a la nostra veu. D’aquesta manera Rodoreda fa el que millor sap fer:

1. Transmetre’ns com una sensibilitat contempla el món i, en fer-ho, l’il·lumina.
2. Transmetre’ns  també  com  la  realitat  contemplada  deixa  empremta  en  la 

sensibilitat contempladora.
Així com Pere Calders va usar el format del conte infantil en “Raspall” o “Antaviana” i en 
fer-ho no es traïa a ell mateix, sinó que continuava fent la mateixa mena de literatura en 
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què el meravellós interfereix amb la mateixa lògica de la quotidianitat en la realitat, Mercè 
Rodoreda a “Gallines de Guinea” s’acosta al món infantil sense trair-se a ella mateixa i 
proposar-nos  la  transcendentalització  del  realisme.  (És  curiós  veure  com  la  gran 
il·lustradora  Carme  Solé  Vendrell  va  il·lustrar  per  al  públic  infantil  tant  “Raspall”  com 
“Gallines de Guinea”, i en va produir un resultat semblant, quan es tracta de dos contes 
absolutament diferents).
La diferència respecte als altres contes i novel·les de Mercè Rodoreda és que aquesta 
vegada el protagonista és un nen. Un nen que menja pa amb xocolata mentre passeja pel 
nou veïnat on la seva família s’ha instal·lat, i on ell se sent encara estranger. Pas a pas, el 
nen s’endinsa en un mercat,  un món meravellós però també terrible,  poblat de veus i 
mirades que circulen i desapareixen, com en un somni. El pinyol del conte és quan el nen 
observa la manera com una dona escanya i apila a la seva parada un seguit de precioses 
gallines de Guinea. Es tracta d’un sacrifici cruel, una cosa lletja feta a la vista de tothom: 
una exhibició impúdica de la cerimònia de la mort.  Però això no és tot.  Unes quantes 
gallines  mortes  cauen  del  taulell  a  terra,  i  la  dona  de  la  parada  demana  al  nen 
protagonista que l’ajudi a recollir-les. L’experiència de la mort violenta ara passa a un grau 
superior: d’espectador a col·laborador. Alguna cosa de l’ànima infantil que calia protegir 
ha estat trencada. “Estic més trist...” diu el nen a la seva mare, quan torna corrents cap a 
casa,  sense saber  explicar  què li  passa,  “com si  tot  d’una s’hagués fet  més gran.”  I 
aquesta  tristesa  del  fons de  l’ànima,  feta  d’una sensació  d’injustícia,  de  vulnerabilitat, 
s’encomana al lector.
El tema central del conte, evidentment, és el del descobriment de la crueltat i de la mort. 
Però aquesta operació es fa seguint una poètica del conte modern (del qual Joyce podria 
ser el referent més universal),  posada rere una lent de lirisme infantil  (el  referent més 
universal del qual podrien ser els contes infantils d’Oscar Wilde o algunes de les millors 
pàgines de El viatge meravellós d’en Nils Holgersson per Suècia de Selma Lagerlöf). Una 
operació feta amb mà de mestre, de la qual podem quedar meravellats quan ens adonem 
que  la  descripció  del  pis  que  es  fa  en  el  primer  paràgraf  (“Tot  estava  capgirat  i  en 
desordre: la roba fora dels armaris, les cassoles i els plats al terra del menjador, els llums 
desmuntats, el sacs de carbó al passadís, al costat de la màquina de cosir, els dos miralls 
arraconats de cara a la paret, els quadres i el calendari sobre la taula.”) té una exacta 
correspondència amb l’estat en què queda  l’ànima d’en Quimet al final del conte. 

Dos apunts didàctics
Més enllà d’interpretacions, el més captivador del conte i el més profitós de compartir amb 
els possibles lectors joves és la creació d’un estat d’ànim: un fet mínim en la vida d’un 
personatge es converteix en un moment de transcendència.  D’aquesta manera el  que 
busquem és que l’experiència literària sigui formativa per ella mateixa.

Per als més petits
Presentar la lectura que es farà del conte com un homenatge a un nen que es va posar 
molt   trist.  Dir  que  és  d’una  escriptora  molt  estimada.  Llegir  el  conte  amb  calma 
acompanyat amb les il·lustracions de Carme Solé Vendrell.  Després es pot fer parlar els 
nens sobre què els fa posar tristos i si els agrada comunicar-ho.
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Per als més grans

Presentar el conte i insistir en el fet que, com tot mecanisme, el conte de Mercè Rodoreda 
busca un objectiu,  en  aquest  cas  mostrar  una cosa molt  important  d’una  forma molt 
propera.  Llegir el conte amb calma. Deixar que en subratllin el que els sembla l’essencial, 
i  verbalitzar-ho.   Mostrar-los  que  al  llarg  del  conte  el  protagonista  se  sent  sempre 
desprotegit. Suggerir-los que busquin una relació entre el sentiment de tristesa final i la 
descripció del pis del primer paràgraf.
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Notes
1. Aquesta comunicació té relació amb el projecte de recerca educativa que l'autor està desenvolupant 
gràcies  a  una  llicència  retribuïda  concedida  pel  Departament  d'Educació  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, amb el títol  Clàssics de la literatura juvenil. Una aportació des de la crítica que il·lumini la  
lectura formativa.  Resolució EDU/2276/2008, de 9 de juliol (DOGC núm. 5176 18/07/2008).
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