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Resum
Hem fet un treball que consisteix a comparar dues grans autores del segle XX: Carmen 
Martín Gaite i  Mercè Rodoreda. Per poder-lo realitzar, hem hagut de llegir un llibre de 
cada una de les autores:  Las ataduras i  Aloma, i buscar les similituds i les diferències 
entre els dos llibres. També hem hagut de buscar informació sobre les dues autores i 
comparar-la.

Paraules clau
Lligam, adolescència, experiència amorosa, frustració, monòleg interior.

Argument
Las ataduras parla d'una noia, Alina, que intenta constantment escapar dels problemes de 
l'adolescència i fugir de tot el que representa un lligam (“ataduras”).  L'Alina creix en un 
petit poble on tothom es coneix. Allà te amics i va a l'escola, el mestre de la qual era el 
seu pare, i passa una infància feliç. Però un cop arriba a l'adolescència té  cada cop més 
ganes de viatjar i de veure món i de ser lliure i deixar de sentir-se lligada al seu pare, un 
lligam  del  qual  és  cada  cop  més  conscient.  Amb  el  pas  a  la  universitat  i  el  canvi 
d'habitatge que això comportava Alina és “lliure” per primer cop, però en el fons encara se 
sent  lligada al  seu pare.  Quan és adulta  i  casada i  amb fills  ha marxat  el  més lluny 
possible del  seu antic  poble,  a París,  però tot  i  així  no pot  evitar,  frustrada, sentir-se 
encara lligada al seu pare.
Aloma és un relat  dels sentiments d'Aloma, la protagonista,  a partir  d'una relació que 
estableix amb un parent.
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Aloma neix, creix i passa l'adolescència en Sant Gervasi (que actualment forma part de 
Barcelona), un barri tancat on tothom es coneix. Allà creix feliç, tot i les grans dificultats 
que ha hagut de passar en la seva vida (la mort del seu germà i dels seus pares). Quan 
entra en la joventut encara viu allà amb el seu germà Joan, la seva cunyada Anna i el seu 
nebot Dani. Un dia com qualsevol altre reben una carta que anuncia que el germà d'Anna, 
que viu a les Amèriques, vindrà a passar una temporada amb ells. Quan arriba Robert, el 
germà d'Anna, Aloma es va enamorant a poc a poc d'ell, i ell sembla que li correspon, 
però aquesta relació patirà molts alts i baixos  ja que el misteri de la foto de Robert amb 
una dona que Aloma troba a la seva billetera i la misteriosa carta que rep fan que Aloma 
dubti molt de la relació i d'ell. Al final, Robert ha de marxar i deixa Aloma en el moment 
que més el  necessita  i  en  un  estat  d'incertesa  pel  seu  futur.  Aquest  estat  també és 
transmès al lector.

Personatges principals

Las ataduras
Femenins:  Adelaida/Alina, protagonista de la novel·la.  Passa de l'adolescència al  món 
dels adults bruscament.
Masculins: Benjamin, el pare d'Alina. Té una gran estimació per ella i intenta que arribi 
més lluny que ell, però la seva actitud esdevé una opressió per a la filla.

Aloma
Femenins: Aloma, protagonista de la novel·la. És una noia tímida i introvertida, amb poca 
relació amb gent de la seva edat, tancada en el seu món.
Masculins: Robert, el germà de la cunyada d'Aloma. És l'home del qui ella s'enamora. 
Està connotat negativament ja que té una actitud irresponsable i egoista.

El tema del fracàs
Encara  que  Alina  intenta  desvincular-se  del  seu  pare  i  deixar  enrere  el  món  de  la 
infantesa, mai no aconsegueix sortir endavant sense haver de  donar-li explicacions  ni 
sentir-se lligada a ell.
Aloma viu una experiència amorosa negativa que la deixa en una situació d'incertesa tant 
pel seu embaràs com per la situació precària amb què acaba la novel·la.

L'espai, símbol d'opressió i allunyament de la realitat
Apareixen dos espais en les dues novel·les:

Las ataduras
• El poble: món infantil idealitzat, que en l'adolescència passa a ser un lloc opressiu.

• París: contrasta per la imatge de pobresa i brutícia amb la imatge que en té el 
lector.
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Aloma
• Sant Gervasi: barri on viu tota la infància i l'adolescència, en una torre amb jardí 

(símbol de protecció) que al final s'ha d'abandonar.

• Barcelona: símbol d'aventura.

El temps: el segle XX
Alina intenta viure la seva vida però no pot deixar de sentir-se vinculada opressivament al 
seu pare i sentir que no està mai al  nivell que ell vol. Aquest caràcter reflecteix la situació 
de les dones al segle XX.
Aloma és una noia  que mai expressa el que sent i sempre obeeix les ordres dels altres. 
Aquest caràcter també reflecteix la situació de les dones al segle XX.

El narrador extern

Las ataduras
Narrador en tercera persona. S'utilitza molt el monòleg interior. Encara que el narrador 
sigui en tercera persona se centra només en la protagonista per tant sabem el que pensen 
els altres personatges pels diàlegs. 

Aloma
Narrador  també  en  tercera  persona.  L'autora  utilitza  el  monòleg  interior.  Sabem  els 
pensaments dels altres personatges pels seus diàlegs, ja que tot i que el narrador sigui en 
tercera persona, només se centra en la protagonista de la novel·la.

La intencionalitat
Tant en  Aloma com en  Las  ataduras,  les autores volen donar a conèixer als lectors la 
situació social de la dona a mitjans del segle XX, els seus pensaments i la seva vida. La 
impressió  final  coincideix  en  la  frustració  pels  desitjos  que  no  s'han  aconseguit  i  la 
incertesa del futur de les protagonistes.

El final obert
Carmen Martín Gaite acaba la seva novel·la amb una carta que escriu Alina al seu pare. 
Aquest final provoca en el lector una sensació d'incertesa en imaginar-se el seu futur, ja 
que l'obra acaba sense que Alina hagi solucionat el problema dels lligams.
Mercè Rodoreda acaba la novel·la amb una Aloma que no sap qué li passarà en el futur. 
Aquest final també provoca en el lector una sensació d'incertesa.
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