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Resum
La present  comunicació mostra un exercici  de literatura comparada de dues novel·les 
Aloma de Mercè Rodoreda i Las ataduras de Carmen Martín Gaite que permet aplicar les 
competències bàsiques en l’àrea de llengua  en  dues assignatures, Català i Castellà, des 
d’una perspectiva de col·laboració que fa possible el seu tractament integrat. 
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Mercè Rodoreda i Carmen Martín Gaite tenen en comú el fet de ser totes dues figures 
exponents de la literatura contemporània, catalana i castellana, respectivament.
Comparteixen no tan sols l’època que els toca viure, sinó que també coincideixen en el 
plantejament  d’un univers  femení  amb connexions i  elements comuns que fan que la 
lectura comparativa de les seves obres pugui ser d’interès per a l’alumnat de secundària i 
batxillerat i possibiliti un treball conjunt per part de les dues assignatures.
Les dues lectures proposades són, tal com s’ha indicat abans, Aloma  de Mercè Rodoreda 
i Las ataduras de Carmen Martín Gaite.  Aloma, per bé que escrita al 1936,  fou revisada 
per l'autora i  publicada de nou l’any 1969.  Las ataduras va ser publicada per primera 
vegada el 1960. 
Ambdues són novel·les breus,  l’argument de les qual gira a l'entorn de la vida de dos 
personatges femenins, Aloma, de la novel·la de Rodoreda, i  Alina, de l’obra de Martín 
Gaite, dues protagonistes fatalment conscients del seu fracàs vital i que han intentat fugir, 
cadascuna a través de mètodes diferents, de la realitat opressiva que les envolta. Les 
dues es deixen portar per les circumstàncies que apareixen en les seves vides. A  Las 
ataduras, la protagonista, parlant amb el seu marit, evita encarar-se amb la realitat: 
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Mis padres se han ido pensando que soy desgraciada,  y sufro porque sé que ellos sufren 
pensando así. No es más que eso. 
─ ¡Ay Dios mío! ¿Pero tú eres desgraciada?
─ Y qué más da. (pàg. 36)

A Aloma,  però, el fet d’estar embarassada li comporta una sensació de fortalesa:
Sentia una mena d’orgull. No, no era orgull, era una altra cosa, no sabia què; que li donava 
força [...]. I aquella sensació cada dia més fonda, d’estar obligada a viure. (pàg. 199)

La realitat que entreveu el lector és la mediocritat, la sensació de fracàs, de no haver 
sabut reaccionar a temps davant els esdeveniments que van succeint-se. I sobretot queda 
la incertesa del seu futur. Quan s’acaba la lectura de les dues novel·les el lector percep en 
els dos finals oberts que la vida de les protagonistes es deixa a l’atzar, però també a 
possibilitats  variades:  Alina  pot  continuar  dissimulant  i  negant  la  pèrdua  de  totes  les 
expectatives  de  futur  que s’havien  creat  (ella  mateixa  i,  per  suposat,  el  seu pare),  o 
reaccionar davant la manca de perspectives de la seva vida actual. “No val la pena plorar” 
li diu un cambrer i ella recorda el seu amic Eloy que sí que ha pogut fer complir els seus 
somnis.  I  somriu.   Aloma i  el  seu fill  poden viure,  o  malviure,  com ha estat  fent  fins 
aleshores o fer un tomb inesperat. Una de les últimes reflexions que fa és que “havia de 
ser valenta” (pàg. 214).
En les dues novel·les apareix també la figura de la  dona passiva,  que carrega amb la 
responsabilitat del fets dels altres: són la mare d’Alina, Herminia,  ─“pobre Herminia, su 
única compañera marioneta” (pàg. 24.)─  i l’ Anna d’Aloma, que es resigna a la seva trista 
vida: 

Vaig començar a preguntar-me per què el teu germà s’havia volgut casar amb mi. Després ho 
vaig anar entenent. Són coses que trobes tota sola.[...] Les il·lusions duren poc. I el que fa més 
mal és adonar-te que no n’havies d’haver tingudes. (pàg.190)

Si  bé  plantegen  un  univers  protagonista  femení,  totes  dues  novel·les  incorporen 
personatges masculins amb connotacions negatives: l’home, marit o amant, que cedeix a 
les passions, apartat cada vegada més de la família, irresponsable dels seus actes i poc 
conscient  dels  efectes  de  les  seves  accions  en  el  cas  d'Aloma  ─“De  seguida  va 
endevinar-ho tot. Era una dona més o menys de l’edat de Robert. [...] Per ell ja només sóc 
una pobra noia que s’abandona” (pàg. 194 i 198)─  i  l’home, pare, que aboca les seves 
aspiracions  en la seva filla, creant una dependència que esdevé opressió i que provoca la 
fugida inútil, per ineficaç, de la protagonista, en el cas de Las ataduras  ─“Alina sonreía a 
su padre, cuando le pasaba cerca bailando, pero procuraba empujar a su pareja hacia la 
parte  opuesta para esquivar  estas miradas indagadoras que la  desasosegaban”  (pàg. 
72)─.
Aloma, i  Las ataduras  ens exposen objectivament la vida de les protagonistes a través 
d’un narrador en tercera persona. Un narrador que en coneix tots el pensaments, desitjos, 
pors  i  esperances.  Els  diàlegs dels  personatges  ajuden  a  crear  el  retrat  de  les 
protagonistes, afegeixen tot allò que el narrador no explica, omplen els buits que puguin 
quedar en la caracterització dels personatges.
El  temps, que reflecteix la dècada dels 60, es centra en el pas de l’adolescència a la 
maduresa  forçada.  A  Las  ataduras, es  parteix  d’un  present pessimista,  amb  la 
protagonista casada molt jove i pel que s’intueix, insatisfactòriament, al càrrec de dues 
criatures, lluny de les seves arrels, i també de les seves primeres ambicions d’estudiar a 
la Universitat, sense poder fer reals els seus projectes ─“Aquellos cursos que no llegaron 
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a correr, toda la carrera de Alina, se quedó encerrada en los proyectos que hizo su padre 
la última vez que habló con ella de estas cosas, cuando fue a acompañarla en octubre a 
la  Universidad”  (pàg.  75)─.   El  narrador,  que  fins  ben  avançada  la  novel·la  ens  la 
mostrava com a noia amb força inquietuds intel·lectuals, ens la fa veure cap al final, amb 
els ulls del que serà el seu marit, com una “salvatge” i fabuladora, primitiva en definitiva 
─“se sintió atraído desde el principio por aquella muchacha, salvaje también, casi una 
niña” (pàg.74)─. Aloma deixa la infantesa a partir de la relació que estableix amb el germà 
de la seva cunyada i l’embaràs final que dóna la idea de joventut truncada, de felicitat 
inexistent 

I no va poder més. Es va fer petita per dintre els braços del seu germà, tan desgraciat com ella,  
i va esclatar en plors per la soledat que venia. (pàg. 207)

Quant a l’espai, malgrat que a Las ataduras apareix el París d’artistes, de pintors, aquest 
espai, de resultes de la caracterització dels personatges i del seu entorn, ens acosta més 
a la misèria i  les estretors econòmiques que a la glamurositat  de la bohèmia artística 
─“Pero dímelo tú cómo van a prosperar en aquel cuartucho oliendo a tabaco y a pintura” 
(pàg. 23)─.  S’assembla a la pobresa moral  i  de futur  d'Aloma,  un espai  limitat  sense 
gaires influències externes, tancat en si mateix. En les dues novel·les, l’anada a la ciutat, 
des  del poble a Las ataduras, des del barri a Aloma, representa una visió diferent de la 
realitat, la possibilitat d’aventura ─“M’han passat moltes coses, ja us ho explicaré” (pàg. 
63)─, mentre que l’estada a la casa de Sant Gervasi o l’“aldea” és la rutina, la manca 
d’integració, l’estranyesa i fins i tot el rebuig.  Alina “quería escapar, cambiar de vida. Se 
hizo huraña y estaba siempre ausente” (pàg. 64).
Les dues novel·les reflecteixen aspectes de la realitat social de mitjans del segle XX a 
través de la visió femenina, una societat que ofereix poques possibilitats de realització ja 
sigui per condicionaments personals o per l’entorn en què es mouen les protagonistes. 
Espai,  temps,  brevetat,  protagonistes,  temes...  Són  diversos  els  aspectes  que  poden 
obsevar-se en les novel·les d’aquestes dues autores que coincideixen en molts motius 
literaris.
Crec  que  l’alumnat  de  secundària  i  batxillerat  pot  gaudir  d’un  treball  de  literatura 
comparada que permeti apreciar  molts d’aquests  elements comuns.
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