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Resum
Alguns elements de la novel·la Mirall trencat, com ara el cognom Fontanills i la referència 
al símbol de les roses de color de carn, estan relacionats amb Premià de Dalt, localitat 
originària  d'una  part  dels  ascendents  familiars  de  Mercè  Rodoreda.  La  comunicació 
analitza  aquestes  relacions  i  el  paper  que  els  elements  esmentats  exerceixen  en  la 
novel·la.
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Introducció
“Josep Fontanills i les roses de color de carn” és el compendi d'un estudi sobre la relació 
entre alguns noms propis que apareixen a Mirall trencat i la realitat. He mirat d'aprofundir 
en el personatge de Josep Fontanills i el símbol de les “roses de color de carn”,  perquè 
tenen relació amb el poble on dono classes: Premià de Dalt. 
Rodoreda considerava Mirall trencat com la novel·la d'una família on tothom s'enamora de 
qui no s'ha d'enamorar. No hi ha un únic personatge principal i, sovint, ella mateixa va 
anar deixant indicis que permeten trobar referents reals en episodis i personatges que hi 
apareixen. Trobem aquests referents tant en aspectes que es poden deduir de la lectura 
de la seva obra, com en els materials que va deixar després de la seva mort, i també en el 
mateix pròleg a Mirall trencat.

Els noms de Mirall trencat. En Josep Fontanills
Mercè Rodoreda no sol triar els noms dels seus personatges a l'atzar. I, tot i que sovint 
tenen una correspondència amb la realitat, en la novel·la els tracta de manera lliure. Tal 
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com diu en el pròleg referint-se a ella mateixa: 
Algú, en sortir la novel·la [La Plaça del Diamant], segur d'ell mateix, convençut que era molt 
intel·ligent i que havia descobert una gran veritat, em va preguntar si la Colometa era jo. En 
tots els meus personatges hi ha característiques meves, però cap dels meus personatges no 
és jo. (Pròleg, 13)

Marta Nadal, a De foc i de seda, ens permet de fer un seguiment en els referents reals 
d'alguns  personatges,  vegem-ne  uns 
exemples:
1. Jesús Masdéu.  A la ficció és el fill 
de  Teresa  Goday  i  Miquel  Masdéu. 
Miquel  és un home casat  que s'afilla 
en  Jesús  quan  Teresa  decideix 
comprometre's amb el Senyor Nicolau 
Rovira. A la realitat el cognom Masdéu 
consta  en  un  programa  en  forma 
d'anunci de l'Ateneu de Sant Gervasi1 

on  s'informa  de  la  representació  de 
l'obra  El  misteriós  Jimmy  Samson. 
Mercè Rodoreda, que aleshores tenia 
vuit  o  nou  anys,  hi  va  fer  un  paper. 
Masdéu  s'anuncia  a  la  part  inferior 
dreta com a decorador i té un “taller de 
pintura artístico-decorativa”.

2. Un altre nom que apareix a Mirall trencat i que Marta Nadal relaciona amb la realitat és 
el cognom Farriols. A la ficció Eladi Farriols és el fill d'en Teodor Farriols, casat amb la 
Sofia, i serà un dels protagonistes de molts episodis de la novel·la. A la realitat la família 
Farriols tenia una torre a prop del casal Gurguí a Sant Gervasi.2

3. De vegades, però, el sentit del nom el dóna la pròpia 
novel·la. Vegem el cas d'en Miquel Masdéu. A “Joventut”, 
en el capítol 2 de la tercera part, es relaciona amb Sant 
Miquel arcàngel, un Sant Miquel arcàngel que en la pintura 
el trobem representat amb dues variants iconogràfiques.
En la primera, apareix representat com a combatent contra 
el  diable  en  la  lluita  directa.  I  així  el  trobem  al  capítol 
Joventut  quan Teresa recorda la  relació  amb en Miquel 
Masdéu d'aquesta manera:

A la claror vacil·lant de l'espelma deixà el vestit damunt del 
balancí i amb enagos i cosset s'acostà a l'armari després 
d'haver ficat el retrat d'en Miquel a sota del coixí. Encastà la 
cara a la fredor del mirall. «Miquel...» Sant Miquel arcàngel 
cuirassat  d'or  amb  espasa  invencible  guerrejant  amb 
Satanàs i amb tota una legió d'àngels en fúria no l'hauria 
impressionada més. (3, II, Joventut, 314)

En la segona variant iconogràfica, l'arcàngel Sant Miquel 
se'ns presenta com el  personatge que intervé en la lluita 
dialèctica entre el bé i el mal en el pesatge de les ànimes 
en el judici final. A Mirall trencat  aquesta lluita entre l'àngel 
i el diable apareix en forma de conflictes de consciència.
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Al principi de la segona part, Amadeu Riera va a visitar la Teresa Goday perquè vol fer 
testament i, mentre s'hi arriba, va recordant aspectes de la relació que ha mantingut amb 
ella i que ara queden llunyans. La seqüència que emmarca els records comença i acaba 
amb  gairebé  les  mateixes  paraules:  a  l'inici  pensa  “Les  branques  del  cirerer  encara 
floreixen, Teresa Goday de Valldaura” ( 2, I, 196, 4 a 5). Quan acaba aquests records fa 
una reflexió sobre la confrontació entre l'àngel i el diable:

El cirerer encara floreix, Teresa Goday de Valldaura. Tot es fa present a les acaballes d'un dia 
de pluja, perquè sí; la felicitat perduda. El cel i l'infern de la consciència lluiten per guanyar. 
Invisibles, l'àngel i el diable ¿quin és més bell? Proven d'aniquilar-se. Guanyen tots dos; ara 
l'un ara l'altre. Triomfants o rendits, es mesuren i s'abalteixen potser un segon, potser anys, fins 
que es tornen a dreçar i a cops d'ala, en una batalla que no poden saber si és d'amor o si és 
d'odi, paralitzen un notari vell a sota d'unes branques d'heura. ( 2, II, Joventut, 207) 

4. En el cas de Josep Fontanills, realitat i ficció sembla 
que  estan  relacionades,  sobretot  en  dos  punts.  Per 
una banda, la descripció física que en fa el narrador 
en el capítol IV de la primera part és aproximada a la 
de l'avi.

Era un home més aviat gros, ample d'espatlles, amb 
les cames i els braços curts; tenia fama d'íntegre i de 
bona persona. (1, IV, Una torre a Sant Gervasi, 70)

El  segon  punt  en  què  conflueixen  la  realitat  i  la 
idealització  que  en  fa  l'autora  és  en  el  cognom 
Fontanills, llinatge que correspon al segon cognom de 
l'avi matern de l'autora, en Pere Gurguí i  Fontanills, i 
que va associat  a la casa de Can Cinto Manent de 
Premià de Dalt, tal com demostra l'arbre genealògic de 
l'annex.
Els ascendents de Mercè Rodoreda per línia materna 

havien viscut a Can Cinto Manent de Premià de Dalt i hi havien conservat la casa fins que 
l'avi de l'escriptora va decidir de vendre-la.3 

El  nom  de  Can  Cinto  Manent  ve  del  Jacint 
Manent que hi ha a la part superior de l'arbre 
genealògic.  Va  tenir  només  una  filla,  que  va 
casar-se  amb  en  Tomàs  Fontanills,  que 
procedia  de  Teià.  És  llavors  quan  apareix  el 
cognom Fontanills que arribarà fins a la besàvia 
de l'autora, la Rosa Fontanills Villà.
La casa, però, encara avui es coneix per Can 
Cinto  Manent  i  fins  i  tot  hi  ha  un  carrer  que 
passa pel que havia estat terreny propietat de la 

casa, que també s'anomena carrer de Can Cinto Manent.
Pel que fa al nom “Josep”, coincideix amb el de l'avi patern de Mercè Rodoreda. D'aquesta 
manera el nom “Josep Fontanills” de la novel·la sembla que estigui format amb el nom de 
l'avi patern i el segon cognom de l'avi matern.
No es pot associar sistemàticament Josep Fontanills a l'avi de Mercè Rodoreda. Hi ha 
també episodis  que  fan  referència  a  anècdotes  de  l'autora  amb el  seu  avi  en  altres 
personatges de  Mirall  trencat;  per  exemple,  a  “Imatges de la  infantesa”,  que són dos 
articles de memòries d'infantesa que va publicar a Serra d'Or el març i el juny de 1982, 
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ens explica aquesta anècdota dels últims dies de vida del seu avi:
L'avi va passar uns quants dies al llit. Li costava d'enraonar. La meva mare li havia de ficar el 
menjar a la boca. El dia que es va llevar se'l veia molt malalt. S'havia aprimat. Va venir el 
barber a afaitar-lo i quan el barber va ser fora va agafar un bastó i amb un braç damunt de la 
meva espatlla va sortir al jardí a passejar. Arrossegava una cama. Al peu del monument va 
aturar-se i tot estrenyent-me fort l'espatlla em va dir: “si em moro, abans no tanquin la caixa, 
posa'm la bandera de les quatre barres al damunt. Te'n recordaràs?4

A Mirall trencat trobem una escena semblant entre la Sofia i el seu pare:
Al cap de dos anys la Sofia féu la primera comunió i el seu pare caigué malalt; no ho havia 
estat mai i s'espantà molt. El doctor Falguera volgué animar-lo: «Vostè, senyor Valldaura, és 
fort com un roure; una malaltia de tant en tant ajuda a tenir salut.» El primer dia que sortí a 
prendre l'aire s'endugué la Sofia. Tot caminant per sota dels arbres, li parlà de la perla de la 
corbata que, quan ella era petita, li deixava tocar. «És la perla grisa i quan em mori vull que 
me la posis; t'ho dic a tu perquè sé que te'n recordaràs.» (1, XI, Pare i filla, 124-125)

Ara bé, en el capítol XII de la tercera part (Armanda) es reprodueix una escena semblant 
quan a través de l'Armanda completem un detall  de l'episodi de la mort de la Teresa: 
Armanda, en anar a collir les roses de color de carn recorda:

[En Salvador Valldaura] Havia tingut més flors, pensava l'Armanda, que la senyora Teresa. 
Ella l'havia vetllada quan tothom s'havia cansat i, gairebé de puntetes, havia sortit a collir una 
rosa de color de carn que li agradaven amb bogeria i que s'obrien a la paret de la caseta dels 
safarejos. La hi havia amagada a dins del pit perquè la senyoreta Sofia no la veiés i no passés 
com amb el ram de roses que havia posat damunt del senyoret Eladi i que havia fet treure de 
mala manera... (3, XII, Armanda, 383)

Les roses de color de carn
Les roses de color de carn són un símbol que dóna cohesió a tota la novel·la. De fet, es 
pot considerar que comença en el quart capítol amb una descripció de la casa, el jardí i 
l'aparició del símbol de les roses de color de carn, i acaba amb la mort dels rosers i la 
desaparició de la casa:
L'origen de les "roses de color de carn" ens l'explica la pròpia autora a “Imatges de la 
infantesa:

La meva mare es feia fer els vestits per unes modistes valencianes; tenien bon gust i cosien 
com els àngels.  (...)  Vivien en una torreta al carrer de Francolí  cantonada al  carrer de la 
Gleva. 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 de carn. Deuen ser les roses, suposo, 
dels rosers plantats al peu de la caseta dels safaretjos [sic] dels Valldaura a Mirall trencat.5

Com deia abans, la primera vegada que trobem les roses de color de carn a Mirall trencat 
és en el  capítol  IV  de la  primera part  (Una torre  a  Sant  Gervasi)  just  després de  la 
descripció de la casa i el jardí on transcorrerà la novel·la.

Els digué que els donaria rosers d'emparrar perquè poguessin cobrir-ne les parets. «El vell 
que em guarda el mas de Premià sempre té esqueixos d'uns rosers que fan roses de color de 
carn grosses com el puny.» (1, IV, Una torre a Sant Gervasi, 73, 17 a 30)

Durant aquesta  primera visita que Teresa fa a la torre de Sant Gervasi, sent una angoixa 
que se li va fent insuportable. Com a lectors assistim a la primera descripció de la casa 
que  s'acaba  amb  aquesta  proposta  que  fa  en  Josep  Fontanills  de  donar-los  uns 
esqueixos de rosers que fan roses de color de carn.
Amb la constatació de la mort del roser que feia roses de color de carn arribem al final de 
la novel·la en el capítol XII de la tercera part, on des del punt de vista de l'Armanda se'ns 
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explica que...
Hi havia rosers a tot el volt de les parets de la caseta dels safarejos (...) i collí dues branques 
de roser.(...) Hi havia una cosa estranya que li havia atret l'atenció i que no podia recordar 
què era. Entrà al menjador a fer temps, a veure si podia recordar què era aquella cosa que la 
neguitejava. Damunt de la taula hi havia una espelma encesa enganxada a la fusta amb la 
seva cera.  Mirà  les  branquetes  del  roser.  De seguida  veié  que  eren  mortes.  Ja li  havia 
semblat que havien fet un soroll massa sec quan les havia trencades... (3, XII, Armanda, 386-
387)

Rodoreda, en el pròleg, considerava que el darrer capítol era aquest:
“Tenia gairebé enllestida la primera part, algun capítol de la segona i l'últim, quan l'Armanda 
surt al parc a buscar esqueixos de roser” (Pròleg, 20).

Conclusió
El personatge Josep Fontanills aporta el símbol de les roses de color de carn a la novel·la 
i té un lligam directe amb Premià de Dalt perquè hi té un mas d'on procedeixen. D'altra 
banda hi  ha  coincidències  entre  l'avi  de  l'autora  i  el  personatge Fontanills  tant  en  la 
descripció com en el nom.
Les roses de color de carn és un símbol  que cohesiona l'estructura de la novel·la en 
enllaçar el principi, si entenem per principi la fundació de la torre de Sant Gervasi, i el final, 
si considerem el capítol XIII de la tercera part com un epíleg.
De dos pobles que apareixen a la novel·la, Cadaqués i Premià de Dalt, el primer l'explica 
en el pròleg la pròpia escriptora quan comenta l'origen del notari Amadeu Riera; el segon 
crec que queda justificat pel paral·lelisme entre l'avi  i el personatge de Josep Fontanills, i 
per la importància com a símbol que prenen les roses de color de carn.
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Annex: Arbre genealògic dels Fontanills de Can Cinto Manent de Premià 
de Dalt
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Jacinto Manent (1732)

Anna Manent Tomàs Fontanills (1800)

Anton Fontanills Manent       Rosa Vives

   Teresa Villà Jacinto Fontanills Vives   Inés Fabregat Petit
   (segones núpcies)

Rosa Fontanills    Anton   Antònia Fontanills    Bonaventura   Joan Fontanills     Àngela
Villà       Gurguí   Villà Guardiola Villà      Riera

Àngela Pere Gurguí Marta Guardiola Fontanills        Pau Fontanills Riera
Guàrdia Fontanills

Montserrat Gurguí Guàrdia        Andrés Rodoreda Sallent

Mercè Rodoreda Gurguí      Joan Gurguí Guàrdia
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