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1. INTRODUCCIÓ METODOLÒGICA 

 

L’elecció del tema d’aquest treball de recerca no va ser gaire complicada. Bé, una 

mica potser sí. Primer, vaig vacil·lar cercant algun tema a tractar sobre els llibres del 

que escriví Siddhartha. Tenia dubtes. Només sabia que seria “alguna cosa” de 

literatura: sempre m’ha apassionat l’art de les lletres! Així, doncs, no convençut del tot, 

la meva tutora em persuadí, proposant-me el tema que serviria de fil conductor per 

confeccionar aquest treball: analitzar la influència de l’exili franquista sobre alguns 

poetes catalans. La idea era bona, suggerent. De fet, només canviaria el plural pel 

singular: analitzar la influència de l’exili franquista sobre un poeta.  

De bon començament, a partir d’un buidatge bibliogràfic d’articles i d’altres 

documents que tracten el tema de l’exili en la lírica catalana, aparegueren en el 

processador de text noms com Bartra, Riba, Carner i Oliver. Més tard, amb l’ajuda de 

Montserrat Corretger, hi entrarien noms com Xirau i Rodoreda.  

Fou així com, per atzar o predestinació, vaig començar amb la de La plaça del 

Diamant. Havia llegit anteriorment Rodoreda; mai la seva poesia. Els versos em 

delitaven els ulls, carregats d’imatgeria, metàfores a balquena i enumeracions 

ombrívoles. Amors tràgics i predilecció per versar l’angoixa existencial, poesia excelsa 

fruit, en part, del mestratge epistolar del príncep dels poetes. 

Vaig començar, també, la introducció literària. Els apunts de l’assignatura Literatura 

Catalana de 1r de Batxillerat varen ser molt útils per redactar una breu síntesi de la 

literatura catalana del segle XX.  

A poc a poc, lletra a lletra, mot a mot, vaig confeccionar el primer recull: Món 

d’Ulisses. Em vaig dedicar a llegir articles i resums sobre l’Odissea homèrica, cada 

vegada comprenia més què simbolitzaven aquelles poesies. Començava a tenir bons 

auguris. Em vaig basar, com en la resta del treball, en una anàlisi simbolicoliterària i 

mitocrítica per destriar els sentiments més foscos, més tristos, dels versos 

rodoredians.  
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Ja havent agafat el ritme i en un moment d’auge, vaig començar Albes i nits, 

gairebé paral·lelament amb D’amor i de mort. El més profund intimisme rodoredià 

davant meu! Sense una història que vehiculés el poemari la comprensió es feia més 

difícil, però tot era qüestió de paciència. De paciència i de Mohino:1 el treball que 

l’editor realitzà em serví moltes vegades per iniciar apartats i acabar oracions 

encallades a mig fer. A més, dec mitja vida al gran Diccionario de los símbolos, de 

Chevalier i Gheerbrant. 

A mesura que anava llegint se’m presentava, sobretot, un gran inconvenient (però 

de fàcil remei): una quantitat enorme de vocabulari incomprès. Però tot avançava: 

després d’assimilar les accepcions de més d’una trentena de paraules tot es veia més 

clar, més fàcil (més assequible).  

I vaig acabar fent esment dels reculls Illa de lliris vermells i Bestioles, i vaig acabar 

Rodoreda. Havia finalitzat l’anàlisi de l’escriptora i portava massa pàgines per 

començar un altre autor. Ja havia descartat Xirau prèviament, després de l’elaboració 

de Món d’Ulisses, però mantenia l’opció de tractar Oliver. Altrament, realitzar una 

anàlisi de la poesia de Pere Quart hauria estat menystenir-lo i relegar-lo a una segona 

posició, rere una Rodoreda molt més treballada. No volia pas que «Corrandes d’exili», 

entre d’altres, fos un elemental apèndix de l’obra rodorediana. 

Enmig d’aquesta odissea literària i en els moments més espessos, vaig començar la 

biografia i la introducció històrica, tot ultimant els detalls de la literària, que havia 

realitzat abans de començar la part pràctica.  

És així com, amb cautela, amb tranquil·litat, amb amor (amb molt d’amor!), he 

realitzat aquest treball de recerca. Un treball que s’estructura al voltant de les obres de 

poesia rodoredianes. A partir d’una petita introducció historicoliterària, he treballat 

breument la vida d’una poeta exiliada, gràcies, sobretot, al recull del correu postal que 

Anna Murià i la mateixa escriptora mantingueren. Més enllà de dades biogràfiques i de 

dates de publicacions, aquest intercanvi epistolar va permetre que em fes una idea 

més precisa de l’exili de l’escriptora. Després d’aquesta síntesi, es pot trobar l’anàlisi 

literària de cadascuna de les obres treballades: Món d’Ulisses, Albes i nits i D’amor i 

de mort. Vaig intentar que els títols dels apartats d’aquesta anàlisi fossin un mirall de la 

seva poesia (dins de les meves possibilitats, és clar). De fet, el mateix títol del treball 

és un clar exemple d’això: L’aventura difícil d’ésser humans. Per a intitular aquesta 

petita recerca vaig utilitzar el darrer vers del sonet X: «Ulisses en l’illa de Circe», de 

Món d’Ulisses. A més, vaig creure necessari fer esment dels dos reculls no treballats. 

                                            
1 Abraham Mohino i Balet és l’editor d’Agonia de llum. 
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És per això que després de les anàlisis dels tres poemaris treballats, es pot trobar un 

petit apartat que en resumeix el contingut, juntament amb un apartat que fa referència 

a la unitat de l’obra rodorediana. 

Gràcies a una anàlisi simbolicoliterària i mitocrítica, a una gran exigència personal i 

a la mare de la ciència, vaig poder confeccionar un treball que m’enorgulleix i que em 

fascina encara ara pel resultat obtingut.  

 

Amb tot, no em puc oblidar dels agraïments, perquè aquesta recerca és fruit de la 

col·laboració estreta amb algunes persones. Si bé ja els he volgut explicitar de bon 

començament, m’agradaria esplaiar-m’hi. El meu profund i sincer agraïment a la meva 

tutora, Olga Cubells Bartolomé, per una gran idea de treball, per unes paraules 

sinceres, per uns ànims en to d’advertència i per un suport incondicional i incessant. A 

Montserrat Corretger, per resoldre més d’un i més de dos dubtes i algunes correccions 

necessàries, per una amena correspondència electrònica, per una fe cega en aquesta 

recerca i per la “simple” predisposició a l’ajuda. A Sara Paco per les puntuals ajudes 

literàries. A la meva família, per un suport immens i per saber conviure amb un ésser 

estressat.   
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2. UN XIC DE MÓN DEL SEGLE XX 

 

2.1. EL CONTEXT HISTÒRIC DE MERCÈ RODOREDA: BREU RESUM DE 

L’EUROPA I L’ESPANYA DEL SEGLE XX2 

 

2.1.1. EUROPA 

 

Al llarg del període comprès entre el 1870 i el 1914, les rivalitats entre les grans 

potències europees es varen fer més complicades i tenses: la competència capitalista, 

les rivalitats imperialistes, les aliances polítiques i militars... Fruit d’això, entre el 1914 i 

el 1918 el món va viure la guerra més cruel i dramàtica de les conegudes fins 

aleshores, un combat batejat amb el nom de la Gran Guerra pels seus contemporanis. 

La guerra enfrontà dos bàndols: els Imperis centrals (Alemanya i Àustria-Hongria) i els 

Aliats (Gran Bretanya, França i Rússia). 

Alemanya i Àustria-Hongria tenien avantatges importants sobre les altres potències 

però la necessitat de mantenir la guerra en dos fronts els obligava a obtenir la victòria 

ràpidament. L’estratègia llampec alemanya fallà i els francesos, amb l’ajut dels seus 

aliats, van aconseguir estabilitzar les seves posicions defensives. Tot i això, el conflicte 

s’allargava i la guerra a les trinxeres, o guerra de posicions, esdevenia dura. Altrament, 

la participació dels territoris colonials prengué una participació important i el conflicte 

s’estengué, també, al mar.  

                                            
2 La informació per elaborar aquesta breu síntesi històrica ha estat extreta de l’apartat d’història del portal 
XTEC [http://www.xtec.es/~jbuxader/historia/]; i del web Historia de España: Guerra Civil (1936-1939) 
[http://www.historiasiglo20.org/HE/14.htm] i dels llibres RIQUER, Martí de; COMAS, Antoni; MOLAS, 
Joaquim: Història de la literatura catalana,  vol. 10 i 11, Barcelona, Ariel, 1980, p. 342-366 (vol. 10) i 251-
257, 305-311 i 404-410 (vol. 11); SOLÉ SABATÉ, Josep Maria; VILLARROYA, Joan: Catalunya durant la 
Guerra Civil dia a dia, vol. 2 i 3, Barcelona, Edicions 62, 2006, p. 22-31 i 46-58 (vol. 2) i 58 (vol. 3); 
RIQUER I PERMANYER, Borja de (dir.): Història. Política, societat i cultura dels països catalans, vol. 10, 
Barcelona, Enciclopèdia catalana, 1997, p. 68-76 i 84-97; i DD. AA.: Història del món contemporani, 
Barcelona, Vicens Vives, 2008, p. 117-127, 179, 182-185, 200-206, 212-215, 224-227 i 230-236. 
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Un sentiment de desengany i frustració s’escampà per Europa a causa d’una guerra  

que semblava inacabable, però l’any 1917 esclatà la Revolució Russa i l’ascens dels 

bolxevics al poder provocà un canvi molt important, tot retirant el país rus de la contesa 

i cedint la seva posició als Estats Units. Ja finalitzada la guerra, gràcies a la 

col·laboració d’aquest darrer país, s’estipulà, en el tractat de Versalles, que Alemanya 

era responsable del conflicte i fou obligada a pagar fortes reparacions de guerra i a 

abolir el servei militar, tot restringint els efectius de l’exèrcit.  

Les pèrdues de vides humanes foren elevadíssimes. A banda del combat, cal tenir 

en compte la mortalitat per la manca d’aliments i per epidèmies. A més, la guerra 

comportà la pèrdua definitiva de l’hegemonia europea en l’economia mundial: tots els 

països estaven endeutats enfront uns Estats Units que foren els grans beneficiaris, 

juntament amb Japó.  

Durant aquest període d’entreguerres, i després dels anomenats “feliços anys vint”, 

es produí la primera gran crisi del capitalisme amb el crac del 29. La borsa caigué en 

picat fruit d’un globus de falses expectatives i dels primers informes econòmics 

pessimistes. Això provocà un efecte dòmino que desembocà en una crisi econòmica 

generalitzada i en el sorgiment d’un nou model: l’estat del benestar. 

El clima de crispació de la societat treballadora europea, sotmesa a grans estretors 

i amb desig de canvi després de la Revolució soviètica, i la humiliació i l’asfíxia 

econòmica que sofrien els vençuts contribuí a l’ascens dels feixismes. En aquells 

països on el sistema liberal parlamentari tenia poca tradició i els partits liberals o 

conservadors es veien impotents davant la situació de crisi econòmica i de revolta 

social, s’hi establiren sistemes polítics autoritaris que prometien ordre i exalçaven el 

nacionalisme. Així, doncs, cal destacar l’arribada al poder a Itàlia del Partit Nacional 

Feixista l’any 1922 i la del partit nazi a Alemanya l’any 1933. 

Fruit de la pau fictícia del tractat que posà fi a la Primera Guerra Mundial, de la crisi 

econòmica i de l’èxit dels feixismes, que propugnava una política expansionista i 

agressiva, es crearen les circumstàncies que afavoriren, de nou, l’esclat d’una guerra 

mundial. L’1 de setembre de 1939 Adolf Hitler va iniciar la invasió de Polònia, i França i 

Gran Bretanya van declarar la Guerra a Alemanya: començava la Segona Guerra 

Mundial.  

Fou la primera guerra d’autèntic abast mundial: més de 110 milions de soldats 

mobilitzats i de 60 milions de morts, 72 països participants, guerres en quatre 

continents (Amèrica, de nou, se’n salvà)... En el combat es posaren en pràctica noves 

estratègies militars i s’utilitzaren armaments cada vegada més sofisticats, quelcom que 
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demostrà la capacitat de la civilització humana d’autodestruir-se. Conseqüència de la 

contesa fou el profund impacte de la mortalitat entre la població civil, que representà 

més de la meitat de les víctimes totals. També cal constatar l’elevat nombre de 

víctimes indirectes durant la postguerra, fruit de la desnutrició, les ferides i les 

irradiacions de les bombes atòmiques. S’establí, després de la guerra, un nou 

organisme internacional per garantir la pau: l’Organització de les Nacions Unides 

(ONU). Malauradament, la pau després de la guerra durà poc. Anihilat el franquisme, 

aviat sorgiren discrepàncies entre els Estats Units i l’URSS (Unió de Repúbliques 

socialistes soviètiques) per raons econòmiques, ideològiques i polítiques. S’encetà una 

nova política: la política de blocs.  

La tensa situació entre ambdós blocs s’anomena Guerra Freda (1947-1991). A 

partir del 1947 es va començar a viure una situació de conflicte latent fins que l’any 

1962 varen transcórrer moments de gran tensió en diversos punts del planeta, tot fent 

pensar en una més que possible Tercera Guerra Mundial. Sortosament, durant els 

anys seixanta, la perillosa cursa armamentística impulsà als dirigents d’ambdós blocs 

a entrar en una dinàmica de coexistència pacífica. Altrament, el sistema de blocs entrà 

en crisi i molts països del Tercer Món es mobilitzaren a favor del neutralisme actiu.  

Durant els anys setanta, la greu crisi econòmica trencà amb les distensions, tot i 

que amb la signatura de nous pactes per frenar l’ús i la construcció d’armament 

nuclear.  

L’any 1989, amb la caiguda del mur de Berlin i la reunificació alemanya començava 

una nova etapa de relacions internacionals. Es trencà el sistema de blocs i s’imposà 

l’hegemonia estadounidenca davant de la desaparició definitiva de l’URSS l’any 1991. 

Paral·lelament i progressiva a la Segona Guerra Mundial, es produí una 

descolonització, una pèrdua imperial que, si bé va significar la independència de les 

excolònies, en realitat només es tractà d’una exempció de dependència política, ja que 

es seguí exercint un control indirecte sobre aquestes. Sorgí el neocolonialisme.  

Fruit d’un procés de cooperació entre països d’Europa amb l’objectiu de compartir 

un espai econòmic i polític comú, va néixer la Unió Europea (UE, d’ara en endavant) 

l’any 1992, amb el tractat de Maastricht. Actualment, la UE s'ha consolidat com el 

primer bloc comercial del món i com un dels dos organismes que, juntament amb 

l’ONU, pot contrarestar l'hegemonia dels Estats Units. 

 

 



9 

 

2.1.2. ESPANYA 

 

Entre els anys 1898 i 1931 el sistema polític de la Restauració caigué en crisi.3 A 

partir del desastre que comportà la pèrdua definitiva de les colònies espanyoles, sorgí 

la ideologia del regeneracionisme.4 El successiu fracàs d’aquest corrent, promogut 

pels partits dinàstics (“Partido Conservador” i “Partido Liberal”), l’escalada de la 

violència social i la radicalització de l’oposició van acabar amb la intervenció militar de 

Miguel Primo de Rivera, l’any 1923. Rivera instal·là una dictadura de caire militar 

feixista, derrogant el sistema constitucional. Tot i això, la definitiva desintegració de la 

Restauració esdevindria un fet després del fracàs de la dictadura.  

D’aquesta manera, s’obrien les portes a la Segona República, proclamada el 14 

d’abril de 1931. Envoltada d’un clima d’eufòria que prometia solucions, durant aquest 

període només s’agreujaren els problemes anteriors. Altrament, cal destacar la clara 

voluntat transformadora que es traduí en una vertadera millora del sistema educatiu.  

La radicalització política i social de dretes i esquerres augmentà fins a l’escissió 

final: un grup de militars, que no acceptaren el nou triomf de les esquerres en les 

darreres eleccions, s’alçà contra la República i forçà la Guerra Civil. Les tensions 

bipolars esclataren violentament i donaren lloc a un cop d’estat que no triomfà arreu. 

Així, doncs, Espanya quedava dividida en dues zones: la nacional, liderada pel general 

Francisco Franco, i la republicana, que es mantenia fidel a les institucions de la 

República.  

Els nacionals de Franco, amb l’ajuda de l’Alemanya de Hitler i de l’Itàlia de 

Mussolini, aconseguiren la victòria i imposaren un nou règim de dretes sense 

contemplacions. Començava una dura època per Catalunya: el franquisme. 

El règim franquista, assentat sobre l’exèrcit i recolzat per grans terratinents, es 

divideix en quatre períodes. El primer període (1939-1951) fou caracteritzat per uns 

anys d’autarquia econòmica i d’aïllament internacional. A l’estil dels altres 

totalitarismes, l’Espanya franquista intentà fer front a la dura postguerra tancant-se en 

si mateixa. Aquests primers anys significaren una intensa repressió cultural i política, 

que tenia com a objectiu anorrear qualssevol signe de manifestació democràtica i 

                                            
3 Període de la història d'Espanya que comprèn des del desembre del 1874 fins a l'abril del 1931, i que 
correspon al regnat d'Alfons XII (1874-85), a la regència de Maria Cristina d'Àustria (1885-1902) i al regnat 
d'Alfons XIII (1902-31). La informació extreta de la versió digital de l’Enciclopèdia catalana 
[http://www.enciclopedia.cat/]. 
4 Corrent ideològic espanyol desenvolupat al final del segle XIX i principi del segle XX que preconitzava una 
sèrie de reformes polítiques, econòmiques i socials per a la regeneració del país. Informació extreta del 
DIEC. 
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d’oposició als ideals franquistes. La segona etapa (1951-1959) destacà per un inici, 

encara en plena postguerra, de reconeixement universal, tot liberalitzant, poc a poc, 

l’economia espanyola. Malauradament, aquest canvi econòmic no va acompanyat 

d’una liberalització política vertadera. Fruit d’això, en el tercer període (1959-1973), es 

produí un desenvolupament econòmic notable, però força desequilibrat. La 

transformació tampoc serví per canviar l’estructura política que seguí aferrada als seus 

ideals, si bé amb una menor censura cultural i social. Els últims anys del franquisme 

(1973-1975) foren sinònim de crisi política i econòmica. Amb la mort del dictador el 20 

de novembre del 75, Espanya s’obrí camí cap a una monarquia parlamentària.  

A Catalunya, la dictadura imposà un règim autoritari que anihilà les institucions 

catalanes, reprimí la llengua i la cultura i qualssevol manifestació d’aquestes. Era un 

món tancat, inflexible: prohibicions, persecució, censura, multes, calabossos, tortura, 

por a la detenció... Era un món que imposava silenci i obediència. 

Paral·lelament, un altre món es desenvolupava amb gosadia i il·lusió: protestes 

contra el règim, manifestacions, actes d’afirmació catalanista, el català en al vida 

pública i als diaris i revistes...  

Durant aquesta època, l’oposició s’encarregà, des de forces polítiques i sindicats 

clandestins, de minvar progressivament el poder del règim franquista, esdevenint una 

peça clau en el procés de transició democràtica.  

A partir de la mort de Franco, Espanya va viure un ràpid procés de transició política: 

en molt poc temps desmantellà la dictadura franquista i instaurà un règim democràtic. 

Joan Carles de Borbó, successor del dictador, apostà, sortosament, per la via 

reformista. El primer govern d’aquesta monarquia fou el d’Arias Navarro, darrer cap de 

govern franquista, que va ser incapaç de dur a terme cap mena de democratització. No 

seria fins al govern de Suárez (a partir del juliol del 1976) que es produí el 

desmantellament legal del franquisme i s’assentaren les bases jurídiques de la 

transició cap a la democràcia. El 15 de juny de 1977 es celebraren les primeres 

eleccions democràtiques des de la Segona República i s’aprovà, un any després, una 

nova Constitució.  

La consolidació de la democràcia no fou gens fàcil. La crisi econòmica, les accions 

terroristes i els intents colpistes de l’extrema dreta la posaren en perill diverses 

vegades. Tot i això, després de l’intent de cop d’estat del 1981, la democràcia es 

consolidà a Espanya amb l’arribada al poder del PSOE. 
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2.2 L’EXILI DE 1939 

 

A les acaballes de la Guerra Civil, amb l’ocupació de Catalunya per part de les 

tropes franquistes, una multitud de gent va haver de prendre el camí cap a l’exili. 

Infants, dones, joves soldats republicans i gent gran van travessar el Pirineu català en 

un dels èxodes més grans i durs. En el pic de l’hivern, mig milió d’espanyols encararen 

un incert averany, ferits i abocats a la mort en molts casos. Entre vuitanta mil i cent mil 

catalans començaren un dur camí. 

Primerament, molts refugiats s’amuntegaren en condicions duríssimes als camps de 

concentració improvisats a França. Més tard, alguns romandrien al país francès i 

d’altres emprendrien viatge cap a països d’altres països europeus o d’Amèrica del 

Sud. Els que es varen quedar a França patiren l’arbitrarietat d’un govern que pretenia 

repartir la població civil equitativament. Així, doncs, moltes famílies van ser separades i 

repartides per diversos centres d’acollida de tot el país.  

Es vivia enmig d’un col·lapse polític, però els dirigents catalans van continuar 

actuant amb l’esperança d’un ràpid retorn a Catalunya. Un retorn que, 

desgraciadament, no es donaria fins anys després, conjuntament amb la pèrdua 

sistemàtica del pragmatisme franquista. 

L’exili va ser un daltabaix per al país, sotmès, a més, a una cruel dictadura que féu 

possibles i impossibles per anihilar la cultura catalana. En temes generals, afectà a 

tots els estaments professionals i socials de Catalunya, un país que es desfeia.  

 

2.3 LA LITERATURA DEL SEGLE XX A CATALUNYA5 

 

El Modernisme (1892-1911) fou el moviment que inaugurà el segle XX. En 

contraposició amb el moviment anterior de la Renaixença,6 englobà unes actituds 

culturals i estètiques molt diverses, preses de la intel·lectualitat catalana, coincidents 

totes en la voluntat (i necessitat) de construir una cultura nacional i oberta a Europa.  

                                            
5 Totes les definicions, llevat que s’indiqui el contrari, han estat extretes del Diccionari de l’Institut 
d’Estudis Catalans. Gran part de la informació d’aquesta breu introducció ha estat extreta de l’assignatura 
Literatura Catalana (1r Batxillerat), de la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials.  
6 Nom donat al moviment català de ressorgiment cultural que s’inicià al Principat a la primera meitat del 
segle XIX i amb el qual s’obre el període contemporani de la literatura catalana. Per a més informació 
vegeu: BOU, Enric (dir.): Nou diccionari 62 de la literatura catalana, Barcelona, Edicions 62, p. 617-619. 
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Aquest nou moviment nasqué de la classe burgesa, que, amb una plena 

consciència classista, reclamà el seu lloc i el de la cultura en una societat que sofria 

feixugues mancances estructurals. Així, la joventut intel·lectual catalana de la dècada 

dels anys noranta del segle XIX, adoptà actituds molt combatives enfront de la situació 

d’endarreriment cultural, polític i social. Intentaven introduir a Catalunya els nous 

corrents ideològics i estètics europeus. Aquest esforç d’europeïtzació era, per a la 

societat burgesa, el camí de regeneració de Catalunya. Era necessari, doncs, produir 

un art i una literatura que, tot evidenciant la problemàtica catalana, recollissin la 

identitat de la nació catalana i el seu folklore. Aquestes actituds trobaren el centre de 

cohesió en la revista L’Avenç, que ja havia destacat anteriorment amb l’inici de la 

reforma ortogràfica.   

Alguns dels més destacats escriptors del moviment foren els mallorquins Miquel 

Costa i Llobera (1854-1922)7 i Joan Alcover (1854-1926), i el català Joan Maragall 

(1860-1911), amb “la teoria de la paraula viva”,8 en poesia; Ignasi Iglésias (1871-1928) 

i Joan Puig i Ferreter (1882-1956) en teatre regeneracionista9 i Santiago Rusiñol 

(1861-1931) en teatre esteticista (simbolista);10 Prudenci Bertrana (1867-1941) en 

teatre decadentista11 i Raimon Casellas (1855-1910), Josep Pous i Pagès (1873-1952) 

i Víctor Català (1869-1966; pseudònim de Caterina Albert i Paradís) en teatre 

ruralista.12 

Durant els últims anys del Modernisme, i paral·lel amb aquest, sorgí el Noucentisme 

(1906-1923), moviment cultural d’abast polític que prioritzava la regulació i la 

institucionalització de la llengua catalana. La nova intel·lectualitat elitista, liderada per 

Eugeni d’Ors (1881-1954), elaborà i imposà una estètica i un model d’acció 

harmonitzant amb la voluntat política reformadora impulsada des de la Mancomunitat 

de Catalunya. Els resultats d’aquest esforç foren extraordinaris i de transcendència 

innegable: creació d’infraestructures culturals com l’Institut d’Estudis Catalans (1907; 

IEC, d’ara en endavant) i la Biblioteca de Catalunya (1914), una xarxa de biblioteques 

populars (1915), museus, etc; i la normativització de la llengua catalana, gràcies, en 

                                            
7 Totes les dades biogràfiques dels autors de la introducció han estat extretes de la versió digital de 
l’Enciclopèdia Catalana [http://www.enciclopedia.cat]. 
8 Teoria plantejada per Joan Margall en dos assajos (Elogi de la paraula, 1903; Elogi de la poesia, 1907) 
en la qual la poesia esdevé fruit de l’espontaneïtat i de la inspiració del poeta, ésser privilegiat capaç de 
captar l’essència poètica de l’univers.  
9 Vid. referència n. 3, p. 9. 
10 Moviment artístic i literari, que s’inicia al final del segle XIX, caracteritzat per l’ús d’objectes, llocs o 
personatges de la realitat visible com a símbols o representacions d’una realitat essencial, oculta, a la 
qual s’accedeix per la intuïció més que no pel coneixement racional. 
11 Moviment artístic i literari del final del segle XIX i el començament del XX caracteritzat per un esteticisme 
refinat i per la consciència d’ésser a la fi d’una civilització. 
12 Tendència literària o teatral que consisteix a prendre per tema la vida rural. 
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gran part, a Pompeu Fabra (1868-1948). L’any 1913 l’IEC publicà les Normes 

ortogràfiques. Durant aquest període es fixà un català apte per a totes les variants 

lingüístiques.  

L’ideòleg del moviment fou l’assagista Eugeni d’Ors, el qual publicava una secció 

diària anomenada Glosari, a través de la qual va dur a terme una eficaç tasca 

d’il·lustració pública sobre els principis ideològics, ètics i estètics que vertebren el 

projecte noucentista, a La Veu de Catalunya.13 

Els poetes més destacats foren Josep Carner (1884-1970) i Guerau de Liost (1878-

1933; pseudònim de Jaume Bofill i Mates), els quals escriviren una poesia artificiosa, 

de tractament objectiu i irònic, amb una natura idíl·lica i civilitzada i amb la ciutat com a 

model d’ordre i civilitat. 

Durant el primer terç del segle XX sorgiren un cúmul de moviments artístics i 

literaris que pretenien trencar amb totes les regles establertes, com a producte de la 

crisi dels valors ideològics i culturals provocada per la Primera Guerra Mundial (1914-

1918). L’impacte de la guerra evidencià la incapacitat de la burgesia com a classe 

dirigent i, en aquest context, una nova classe social, el proletariat, impulsà un projecte 

més revolucionari, que també afectà el terreny estètic, a partir de la militància al partit 

comunista. 

L’obsessió pel futur, l’intent de destruir l’art en la seva concepció tradicional, la 

supressió de les barreres entre les arts plàstiques i literàries i els altres gèneres i l’ús 

de mètodes d’agitació col·lectiva són algunes de les característiques d’aquests 

moviments.  

L’avantguardisme català, que es començà a mostrar l’any 1914, fou, més que un 

moviment organitzat, la suma d’una sèrie d’accions individuals i intermitents. 

L’introductor d’aquests moviments rompedors fou Josep Maria Junoy (1887-1955) i els 

escriptors més importants d’aquest període van ser: Joan Salvat-Papasseit (1894-

1924) en Futurisme14 i Josep Vicenç Foix (1893-1987) en Surrealisme.15 

Després de la publicació de l’última novel·la de tradició modernista La vida i la mort 

de Jordi Fraginals (1912), de Josep Pous i Pagès, a Catalunya no es van escriure ni 

                                            
13 Revista de caire catalanoregionalista, fundada a Barcelona l’1 de gener de 1891 per Jaume Collell, 
Narcís Verdaguer i Callís i Joaquim Cabot i Rovira. Per a més informació: BOU, Enric (dir.): Nou diccionari 
62 de la literatura catalana, Barcelona, Edicions 62, p. 764. 
14 Moviment artístic i literari d’avantguarda del començament del segle xx, que rebutja la tradició i la 
reverència al passat, defensa les innovacions tècniques del present i del futur i exalta la velocitat i la 
violència. 
15 També superrealisme o sobrerealisme. Moviment literari, artístic i filosòfic, sorgit a França l’any 1924, 
que proclama l’automatisme psíquic, la ruptura de la sintaxi, la violenta associació d’imatges incoherents i 
la importància del món oníric, de l’instint i de la revolta. 
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publicar novel·les de qualitat però, a partir de l’any 1917 diversos intel·lectuals 

començaren a proclamar el conreu del gènere, fins que aquest es féu possible el 1925. 

Durant aquesta i la posterior dècada, la novel·la psicològica, la novel·la d’humor i de 

crítica social, la narrativa curta o conte, i la prosa periodística conformaren el 

panorama narratiu català. Alguns dels seus autors més destacats són Salvador Espriu 

(1913-1985), Pere Calders (1912-1994), Francesc Trabal (1899-1957), Mercè 

Rodoreda (1908-1983) o Josep Pla (1897-1981). 

Per la seva banda, en el teatre destacava la comèdia burgesa, el teatre de tradició 

romàntica i el teatre de crítica social amb autors com Carles Soldevilla (1897-1967), 

Josep Maria de Sagarra (1894-1961) o Pere Quart (1899-1986; pseudònim de Joan 

Oliver). 

Durant la Guerra Civil (1936-1939), la literatura es convertí en bandera de combat al 

servei de la República. Conte i crònica de guerra foren els gèneres posseïdors de més 

prestigi. La poesia es divulgà, sobretot, en revistes i novel·la i teatre no assoliren 

resultat gaire positius, ja que el tema de la guerra requeria una perspectiva històrica i 

no pas una fixació immediata.  

Després de la Guerra Civil, alguns escriptors partidaris de la República i defensors 

ferotges del catalanisme es veieren obligats a abandonar Catalunya.16 Això provocà 

una divisió del panorama literari: d’una banda, els escriptors catalans a l’exili que 

produïren intermitentment, i, de l’altre, autors que publicaren des de Catalunya, dins de 

la legalitat franquista que ja no tenia res a veure amb la duresa dels anys quaranta, en 

l’anomenat exili interior. Les iniciatives culturals més rellevants van rebre l’impuls dels 

grups més joves, que dinamitzaren la vida cultural amb la fundació de revistes com 

Ariel,17 Dau al Set,18 o Serra d’Or.19 La dècada dels cinquanta suposà el retorn 

d’alguns escriptors catalans de l’exili i la continuació de la seva producció literària i una 

oportunitat de començar a publicar per als nous autors.  

Els anys cinquanta i seixanta de la dècada del segle XX suposaren per a la poesia 

una renovació estètica, la consolidació dels seus autors més destacats i un realisme 

històric que donà com a resultat una poesia compromesa amb la societat. Alguns 

                                            
16 L’anàlisi d’aquest treball girarà entorn de la poesia publicada durant l’exili franquista. 
17 Revista literària i artística publicada a Barcelona entre 1946 i 1951, fundada per Josep Palau-Fabre, 
Josep Romeu, Miquel Tarradell, Joan Triadú i Frederic-Pau Verrié. Per a més informació: BOU, Enric 
(dir.): op. cit., p. 47-48. 
18 Revista literària fundada per Joan Brossa, Arnau Puig, Modest Cuixart, Joan Ponç, Antoni Tàpies i Joan 
Josep Tharrats. Per a més informació: http://lletra.uoc.edu/ca/revista/dau-al-set-1948-1956  
19 Revista nascuda l’any 1959 a partir de la fusió amb Germinabit, amb la voluntat de cercar un mitjà 
d’expressió que atorgués un lloc plural a les diferents expressions artístiques, literàries, historiogràfiques, 
polítiques i critiques de la cultura catalana sota el franquisme. Per a més informació consultar BOU, Enric 
(dir.): op. cit., p. 691. 
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d’aquests poetes són Salvador Espriu, Joan Oliver, Joan Vinyoli (1914-1984), Gabriel 

Ferreter (1922-1972) i Miquel Martí i Pol (1929-2003). 

Per la seva banda, la narrativa de postguerra d’aquests mateixos anys, presenta un 

ampli ventall de tendències literàries. Tot i això, la característica més rellevant del 

moment es refereix a la necessitat de reconstruir el mercat literari català, anihilat per la 

Guerra Civil. Per a dur a terme aquesta gradual recuperació, es començà amb el 

conreu del conte, fins a deixar-lo de banda en favor de la novel·la, durant els anys 

seixanta. El conte destacà per l’enllaç amb la tradició psicològica, realista i testimonial. 

Per la seva banda, la novel·la simbòlica, el realisme psicològic, el realisme testimonial i 

el realisme històric20 i de reflexió existencial foren els corrents més recurrents. Els 

autors més destacats són Mercè Rodoreda, Joan Perucho (1920-2003), Jordi 

Sarsanedas (1924-2006), Pere Calders, Miquel Llor (1894-1966), Joan Puig i Ferreter, 

Carles Soldevilla, Josep Maria Espinàs (1927) i Manuel de Pedrolo (1918-1990). 

La dècada dels anys setanta, tot i els signes de anormalitat, fou una època 

prodigiosament creativa en tots els àmbits culturals. La generació d’aquesta dècada és 

constituïda per artistes nascuts després de la Guerra Civil i, per tant, educats sota el 

model d’educació franquista. Tot i això, és un grup caracteritzat per la rebel·lia, la 

solidaritat i el reconeixement pel llegat històric català. Els darrers anys de la dictadura i 

els primers de la transició democràtica van possibilitar uns canvis molt significatius en 

relació amb la producció anterior.  

A partir dels anys setanta, una nova generació d’autors va irrompre en el gènere 

narratiu, mantenint les velles tendències però, alhora, incorporant-ne de noves, tot 

proporcionant una situació de normalitat a la literatura catalana. Alguns dels escriptors 

i escriptores que contribuïren a aquesta normalització foren Quim Monzó (1952), 

Montserrat Roig (1946-1991), Jaume Cabré (1947), Jaume Fuster (1945-1998), Carme 

Riera (1948), M. Antònia Oliver (1946), Maria Mercè Marçal (1952-1998), Isabel Clara 

Simó (1943) o Maria de la Pau Janer (1966). També és necessari esmentar un 

col·lectiu d’autors que, sota el pseudònim d’Òfelia Dracs, escriviren diversos llibres que 

varen permetre obrir nous camps narratius.  

Els anys vuitanta significaren la consagració d’alguns poetes com Pere Gimferrer 

(1945), Feliu Formosa (1934), Narcís Comadira (1942), o Maria Mercè Marçal i la 

literatura feminista; i el sorgiment de nous poetes com Vicenç Llora (1965), Jaume 

                                            
20 Corrent literari que, entre els anys 50 i 60, als Països Catalans, propugnà una ruptura amb les actituds 
literàries i culturals anteriors a la Guerra Civil, impulsant el compromís del treball intel·lectual en la 
recuperació política del país i la lluita contra el franquisme. Per a més informació consultar BOU, Enric 
(dir.): op. cit., p. 614. 
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Subirana (1963) o Carles Torner (1963). La dècada dels vuitanta també donà a 

conèixer narradors com Sergi Pàmies (1960), Màrius Serra (1963), o Vicenç Pagès 

(1963). Actualment, aquests darrers escriptors continuen actius. 
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3. L’EXILI EN LA LÍRICA DE MERCÈ RODOREDA 

 

 

3.1. BIOGRAFIA 

 

3.1.1. UNA ESCRIPTORA EXILIADA
21 

Mercè Rodoreda i Gurguí va néixer a Barcelona el 10 d’octubre de l’any 1908. 

Coneguda sobretot com a novel·lista i contista, també escriví poesia lírica i obres 

dramàtiques.  

Rodoreda va créixer en un ambient tranquil, envoltada per l’amor dels seus pares i, 

sobretot, del seu avi, el qual li inculcà la passió per 

la lectura i per les flors, quelcom que es veu 

reflectit en la seva obra.  

El 1928 es casà amb el seu oncle matern, Joan 

Gurguí, catorze anys més gran que ella. El 

matrimoni i el naixement del seu únic fill, Jordi 

Gurguí, va esdevenir una experiència dramàtica 

per l’autora. Fruit d’aquests fets de joventut, 

l’escriptora escollí la literatura com una alternativa 

d’evasió, com una exhalació sentimental i, així, 

inicià una carrera literària de regularitat i 

perfeccionament progressiu  que  es  manifestà amb      Fig. 1, Retrat de Mercè Rodoreda22 

 la publicació de novel·les com Sóc una dona honrada (1932), Del que hom no pot fugir 

(1934), Un dia en la vida d’un home (1934), Crim (1936) i Aloma (1938).23  

                                            
21 La informació sobre la vida de l’autora ha estat extreta del web de l’Associació d’escriptors en llengua 
catalana [http://www.escriptors.com/autors/rodoredam/pagina.php?id_sec=1798] i del web de la Fundació 
Mercè Rodoreda  
[http://www.mercerodoreda.cat/gc/ViewPage.action?siteNodeId=305&languageId=1&contentId=-1]. 
22 La imatge ha estat extreta del web:  
[http://blocs.xtec.cat/novetatssantjosep/files/2008/05/250px-rodoreda1.jpg]. 
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El 21 de gener de 1939 emprengué el camí de l’exili i s’instal·là, juntament amb 

altres escriptors catalans, a Roissy-en-Brie. Durant aquesta època l’autora inicià una 

relació sentimental amb Armand Obiols (pseudònim de Joan Prat i Esteve, escriptor i 

crític literari) que, amb daltabaixos, durarà fins a la mort d’Obiols. Varen viure a Paris, 

a Bordeus i a Llemotges de manera precària fins que, amb la feina d’Obiols com a 

traductor a l’organisme de les Nacions Unides a Ginebra, aconseguiren una major 

estabilitat econòmica que desembocà en una època d’enorme creativitat rodorediana. 

Així, doncs, l’escriptora trencà un període de vint anys de silenci amb Vint-i-dos contes 

(1958), obra amb la qual va obtindre el premi Víctor Català i que l’esperonà a redactar 

La plaça del Diamant (1962) i La mort i la primavera (1982).  

L’any 1966 li van atorgar el premi Sant Jordi per El carrer de les Camèlies (1966). 

Posteriorment publicà La meva Cristina i altres contes (1967) i Jardí vora el mar 

(1967).  

Amb la sobtada mort d’Obiols l’any 1971, decidí construir un xalet a Romanyà de la 

Selva i retornar a Catalunya. Ja a Catalunya acabà Mirall trencat (1974), Viatges i flors 

(1980) i Quanta, quanta guerra... (1980). 

Afectada d’un càncer, morí l’abril de 1983 i fou enterrada a Romanyà de la Selva.  

Des de 1998 es convoca el premi Mercè Rodoreda de contes i narracions, en 

homenatge a l'autora. 

 

3.1.2. LA LÍRICA EMERGENT D’UNA POETA TRANSTERRADA 

L’esgavellament que la vida de Rodoreda sofrí s’exterioritzà en un període de fulls 

en blanc, d’emmudiment creatiu, fins que aconseguí una mínima estabilitat personal i 

trencà el silenci per la via de la narració succinta. L’impacte de l’exili, els amors i 

desamors amb Armand Obiols, les penúries amb les quals va viure i d’altres etcèteres, 

significaren un canvi en la seva percepció vital i, per consegüent, en la seva literatura.  

Rodoreda, que no trobà en la novel·la el camí per a exterioritzar els seus 

sentiments, festejà amb la narració curta, que no li exigia una dedicació ininterrompuda 

ni “massa absorbent”: 

No, no faig ni faré novel·la per ara. No tinc temps. Un conte es pot escriure relativament 
de pressa. Le temps d’un sein nu entre deux chemises. La novel·la és massa 
absorbent. A més he descobert que el conte és un gran gènere.24 

                                                                                                                                
23 Posteriorment rebutjaria aquestes obres, exceptuant Aloma. 
24 RODOREDA, Mercè: Cartes a l’Anna Murià (1939-1956), Barcelona, La Sal, Edicions de les dones, 
1985, p. 76.  
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Posteriorment, havent escrit una vintena de contes, l’escriptora abandonaria 

temporalment aquest gènere per escriure poesia. Versos que brollarien fruit d’un gran 

abatiment: 

He passat un disgust terrible, pitjor que un disgust. He estat a punt de fer una bestiesa, 
he plorat molt i encara ploro. No exagero si et dic que estic desfeta. Cap paraula no et 
podrà donar una idea aproximada del meu dolor.  

[...] Ni escric, ni faig res, no em puc treure del cap ells dos junts,25 tendres, palpitants, 
després d’aquest buit de temps, retrobats. Tota jo sóc un infern. I no puc fer res Anna, 
res. Ell m’estima, però a ella també. I hauré de viure d’engrunes, jo, que ho he tingut 
tot.26 

d’una paràlisi a la mà dreta: 

I vaig deixar d’escriure contes. No pas per horror a la literatura, sinó perquè de mica en 
mica se’m va paralitzar el braç dret. Podia cosir, d’això vivia, fer totes les feines de 
casa, el que fos, menys escriure. Quan agafava la ploma, el braç em feia mal, els dits 
se m’encarcaraven, i la ploma saltava. Em va durar quatre anys. Va ésser quan vaig 
començar a fer versos. Com que no em podia sotmetre a un tractament llarg i car, vaig 
anar fent com si res. Els versos, sense saber escriure a màquina, els escrivia en una 
màquina que m’havien deixat uns amics que havien tornat a Barcelona. Picava les 
lletres amb un dit. A l’últim, el mal em va passar tal com havia vingut.27 

i de la persuasió de Carner:28  

[...] hi ha els prodigis. Vegeu per exemple el cas de Mercè Rodoreda. Un dia, a París, 
vaig dir-li, amb gran sorpresa seva, que per què no feia versos. Al cap d'un any escrivia 
els seus extraordinaris sonets sobre passatges de l'Odissea: estic més content 
d'aquella intuïció que de cap dels meus poemes.29  

És així com, en plena maduresa literària, amb les habilitats adquirides i amb la 

depuració estilística pròpies d’una experimentada escriptora, Rodoreda emprengué 

l’apassionant aventura de la poesia ben entrats els 37 anys.  

 

3.1.3. L’EXILI: UNA TRISTESA NO EXPLÍCITA 

L’abandó de la terra al qual Rodoreda fou condemnada durant els seus anys de 

maduresa (vital i literària), no es veu reflectit de manera explícita en la seva obra. Són 

molts els sonets que evoquen soledat, enyor, tristesa, malenconia, etc., però cap amb 

la claredat, ja reflectida en el títol, d’un Corrandes d’exili,30 de Pere Quart.  

                                            
25 Mercè Rodoreda es refereix a Armand Obiols i Montserrat Trabal, muller del crític literari. 
26 RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 80-81. 
27 PORCEL, Baltasar: Mercè Rodoreda o la força lírica, Grans catalans, Obres completes, Barcelona, 
Proa, 1994, p. 261-262. 
28 És necessari esmentar el mestratge que Carner va exercir sobre la poesia rodorediana, arranjant-ne 
alguns versos i proposant alternatives a d’altres, a través de la correspondència epistolar que 
mantingueren entre 1939 i 1953. 
29 Carta del 12 d’octubre de 1957: publicada per Jaume Subirana dins Epistolari Josep Carner, volum II, a 
cura d’Albert Manent i de Jaume Medina, Barcelona, Curial, 1995. p. 199. 
30 Rodoreda féu referència a uns versos d’aquest poema en la carta a Anna Murià del 3 de maig de 1940. 
Tot seguit, li revelà a la seva amiga: “m’hi dedico, també, [a la poesia] però no en sé”. Per llegir la carta 
sencera: RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 46. 
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Una ràpida lectura d’un únic sonet, extret del context en el qual va ésser escrit, pot 

no comportar en el lector la percepció d’una imatge que reflecteixi el fet de l’exili. És 

innegable, però, que en l’adequació al seu context, l’escriptora compon sonets amb 

imatges que expressen sentiments de tristesa i pena, lligats plenament a l’exili.  

De fet, l’escriptora mateixa afirmà en una entrevista concedida a M. Vilaret al 

programa Esta es mi tierra, de TVE,31 que l’exili, més enllà de fer-la madurar, havia 

estat només un període de tristor transitori, necessari per a tot escriptor, banalitzant la 

que hauria d’ésser una de les pitjors èpoques per a la vida de tota persona: viure 

allunyada de la terra que estima, de la gent que l’envolta, de la pròpia llengua i del seu 

folklore. Molt bellament en Romeu i Julieta s’expressa el dolor provocat pel 

desterrament: 

FRA LLORENÇ 

[...] Tinc els detalls del judici del príncep. 

ROMEU 

Què menys que el Judici Final? 

FRA LLORENÇ 

Han estat més magnànims, els seus llavis:  
no han dictat mort, sinó desterrament. 

ROMEU 

Desterrament! Digueu-ne «mort», si us plau. 
L’exili té un aspecte més horrible 
que la mort. No digueu «desterrament». 

[...] 

Dient-ne «desterrat» 
em degolleu amb una destral d’or 
i somrieu del cop que m’assassina.32 

Tot i aquestes declaracions de la poetessa, cal destacar que en moltes de les 

cartes a la seva amiga Anna Murià, expressa el seu desconsol ocasionat, a més de 

l’exili, pels ja esmentats daltabaixos amorosos i d’altres afers familiars: 

No. París no acaba de satisfer-me; això que porto un barret amb un vel que m’arriba 
fins als talons i això que tinc una gran requesta entre l’element au bord du tambeau.33 

I de tant de plorar, els dies que estic sola, ja ni llàstima no em faig, sinó fàstic. No sé 
trobar la manera de reaccionar. Abans em sabia refugiar en l’odi i en una certa mena 
de cinisme. Ara ni això. Estic ben refotuda. 

[...] 

                                            
31 El vídeo de l’entrevista i d’altres relacionats amb el tema de l’exili de Rodoreda es poden visionar a:  
http://www.lletra.cat/expo/mercerodoreda/ 
32 SHAKESPEARE, William: Romeu i Julieta, traducció de Miquel Desclot, Barcelona, Proa, 20083, p. 139-
140. 
33 RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 37. 
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Per altra banda, tot sovint rebo cartes de la meva mare dient-me que el seu germà la 
vol treure de casa. Imagina l’estat d’ànim amb què he de trobar-me per tenir esma 
d’escriure i treballar. Jo, ja per temperament pessimista –optimista només per reacció- 
amb grans caigudes verticals tinc por que, d’aquesta, no me n’aixecaré.34 

 

 

3.2. L’OBRA POÈTICA 

 

3.2.1. MÓN D’ULISSES 

 

3.2.1.1. ANÀLISI LITERÀRIA 

 

L’odissea rodorediana 

Món d’Ulisses és l’evocació de la pròpia odissea rodorediana en trenta-dos sonets, 

composicions poètiques formades per dos quartets i dos tercets. L’obra, que es 

descluca a París l’any 1946, en l’epicentre del que la mateixa escriptora denominà 

època negra, esdevé, en conjunt amb els altres sonets, l’expressió més lacònica de 

l’intimisme rodoredià.  

Com ja s’ha esmentat anteriorment, el tema de l’exili en la poètica de Rodoreda no 

és explícit. Tot i això, hi ha característiques que permeten veure que, de fet, les seves 

composicions líriques estant supeditades a l’exili o als fets que varen ocórrer durant 

aquest període.  

La “simple” elecció de l’Odissea d’Homer com a obra model per a la composició de 

Món d’Ulisses ja és molt significativa. L’escriptora escollí una obra tràgica que narra, 

en vint-i-quatre cants, les vicissituds d’Ulisses per intentar retornar a la seva pàtria 

estimada, Ítaca, després d’assetjar la ciutat de Troia. Fins al final del periple, el guerrer 

es veu obligat a viure errabund durant un prolongat període per l’ira de Posidó, però 

sota la protecció de la deessa Atena. Empresonat deu anys en mans de la nimfa 

Calipso, rebut amb les mans obertes a l’illa de la princesa Nausica o retingut pel ciclop 

Polifem, són algunes de les moltes altres aventures que visqué l’aqueu després d’uns 

vint anys de travessia marítima que es narren molt breument en Món d’Ulisses.35 

                                            
34 RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 40. 
35 La informació sobre l’Odissea ha estat extreta de la versió digital de l’Enciclopèdia Catalana 
[http://www.enciclopedia.cat]; dels apunts de l’assignatura Literatura universal (2n Batxillerat), modalitat 
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L’autora pren com a patró un dels grans poemes èpics grecs i, tot despullant-ne la 

narració dels fets heroics, prioritza una visió profundament elegíaca i una reproducció 

tràgica de veus i de destins que s’entrellacen.36 D’aquesta manera, preconitza 

l’expressió de sentiments, sobretot de to melancòlic, envers la narració de les 

heroïcitats d’Odisseu,37 quelcom totalment abastable entenent poesia com a vehicle de 

sentiments i tenint-ne en compte la brevetat del sonet: «la poética, es por tanto un 

acercamiento a la literatura a la vez “abstracto” e “interno”».38 Així, doncs, l’obra model 

esdevindrà fil conductor de la veritable intenció de Rodoreda: l’exteriorització dels 

sentiments melangiosos i tristos a partir del desterrat Ulisses, dels personatges 

femenins no correspostos, de les figures mortes i de l’esperant Penèlope. Per aquest 

motiu, la presència de temes alts en l’obra, la predilecció rodorediana per la lírica de 

l’eterno dolore,39 preval sobre els temes lleugers, únicament presents en els sonets 

«Fèmios» i «Ulisses en l’illa de Circe».40 

 

Obra incompleta 

Món d’Ulisses és una obra inacabada que, en forma de petits fragments, s’ha 

conservat fins a la primera publicació completa (en el sentit del més ampli recull de 

sonets) en el llibre Agonia de llum. Com Mohino estableix en la introducció, la 

restauració que demana aquest tipus d’obres és semblant a la que demana una obra 

completa però minvada per l’estat del temps. Com també esmenta l’editor, es pot 

veure clarament que aquesta composició no està finalitzada perquè Rodoreda no 

deixaria passar l’oportunitat de versificar complicades trames psicològiques presents 

en el període del regrés.41 

Tot i això, el seguiment de la trama històrica esdevé factible gràcies a l’obra model 

homèrica. A més, cal recordar que aquest fil és només vehicle i conductor per 

expressar sentiments i que, malgrat que la coneixença de la part èpica és ineludible, 

                                                                                                                                
d’Humanitats i Ciències socials; i de MAGLIA, Aroldo (dir.): Enciclopedia de la Literatura, Barcelona, 
Ediciones B, 1991, p. 1170-1172. 
36 Idea inicial d’Abraham Mohino a: RODOREDA, Mercè: Agonia de llum, a cura d’Abraham Mohino i 
Balet, Barcelona, Angle Editorial, 20032, p. 34. 
37 Ulisses també és conegut com Odisseu, nom que dóna el títol a l’obra d’Homer. 
38 GÓMEZ REDONDO, Fernando: Manual de crítica literaria contemporania, Madrid, Editorial Castalia, 
2008, p. 237. 
39 RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 42. 
40 Armand Obiols suggerí a l’escriptora que afegís, també, temes més lleugers per trencar amb la 
monotonia de l’evocació de sentiments melangiosos.  
RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 260: «[Fent referència al sonet de “Fèmios”] Potser hi faig massa broma, i 
broma una mica banal. Enmig dels altres, però, és possible que doni una nota diversa (Obiol dixit).» 
41 RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 19. 
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amb una lleugera impressió d’aquest ordit (a partir d’una bona sinopsi) es pot 

aconseguir una perfecta comprensió de totes els poemes que conformen l’obra. 

 

Un començament paradoxal  

Anteposat als sonets, l’escriptora afegí un fragment original de la magnànima obra 

dantesca, la Divina Comèdia, que esdevé un inici paradoxal pel que en aquest s’hi 

relata. El passatge extret del cant XXVI versifica la mort de l’heroi aqueu, el qual, en 

veu de Dante, no tornà a Ítaca, sinó que continuà el viatge cap a un destí més “alt”: 

[...] né dolcezza di figlio, né la pieta 
del vecchio padre, né’l debito amore 
lo qual dovea Penelopé far lieta 
vincer potero dentro a me l’ardore 
ch’i’ebbi a diventir del mondo esperto, 
e de li vizi humani e del valore.42  

Tot i això, aquest inici, aquesta mort, en el context de l’obra de Rodoreda, pot ésser 

entès com la constant lluita d’Odisseu vers l’exili, que, en part, el consumeix i, en part, 

el mou a no defallir. 

 

Ulisses: el desterrat, el de la pàtria perduda 

Mohino estableix, en la introducció d’Agonia de llum,43 una similitud entre els 

personatges d’Ulisses-Obiols, fet que, d’ésser realment així, confirma l’elecció de 

l’obra homèrica per a la poesia de l’escriptora, tot establint una clara propinqüitat entre 

vida i obra. Ulisses és condemnat a l’exili després de l’assetjament del poble teucre. 

Per la seva banda, Obiols es veu obligat a abandonar Catalunya amb la victòria de les 

tropes franquistes al final de la Guerra Civil. Cal afegir, també, l’analogia en el retorn al 

país dels dos personatges: la llarga espera i lluita per un retorn que, en el cas d’Obiols, 

no es donà. Tot i el desterrament, l’exili en el cas d’Odisseu és entès com expressió de 

vida (per aquesta esmentada necessitat de rebel·lió i contesa contra un destí funest), i 

com a exteriorització de sentiments en l’únic moment en el qual el personatge esdevé 

tal com realment és. 

Tot i l’evident presència d’aquest personatge en el compendi de l’obra poètica, 

només interactua directament (en 1a persona) en quatre sonets: «[Ulisses en l’illa de 

                                            
42 ALIGHIERI, Dante: Divina Comedia, Madrid, Cátedra, 2007, cant XXVI, v. 94-99. La traducció dels 
següents versos ha estat realitzada per l’autor d’aquest treball: [...] ni la dolçor del fill, ni la pietat / del vell 
pare, ni el degut amor / que devia a Penèlope fer feliç / pogueren vèncer dins de mi l’ardor / de fer-me al 
món expert, / i dels vicis humans i dels valors. 
43 RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 19-20. 
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Nausica]»,44 «Ulisses en l’illa de Circe», «Ulisses i les sirenes» i «[Ulisses i les sirenes, 

II]». De les composicions poètiques s’extreu un Odisseu valent i coratjós, fidel a la 

seva muller i persistent vers el seu averany infaust.  

Ulisses és sinònim de mar, essent subjecte condicionat pel seu entorn. En un 

d’aquests sonets esmentats es fa referència a una mar que colpeja, de nou, el destí 

d’Odisseu i el subordina al seu antull (o al dels déus): 

 Oh beneïda mar enquimerada 
que m’has deixat sagnant en el recer 
de platja calda, ert vora el vaivé 
escumejant i blanc de cada onada.45 

Per la fúria de Posidó, déu dels mars, el mariner fou emportat per una fortíssima 

tempesta marina. Odisseu, moribund, arribà a l’illa de la princesa Nausica i, essent 

convertit en home de bellesa imponent per la deessa Atena, fou rebut amb tots els 

honors. En aquest mateix sonet, i amb el mar com a símbol metafòric, hi ha una clara 

declaració d’intencions: Ulisses expressa que l’amor o, si més no, el desig entre 

princesa i mariner és recíproc: 

Trencaria recós ta jovenesa 
vençut pel vori de la dent encesa 
si, profund com el mar, no em sentís vell. 

Ulisses és símbol d’enyor i melangia, de soledat, d’amor a la pàtria, de llunyania, de 

mort; però també de rèplica vers l’averany que el depara i que sembla ésser escrit en 

clau tràgica en un marc aquós. El nauta és significant de dolor anímic, de sofrença 

interior. En conjunt, Odisseu és sinònim d’exili, de desterrament, de diàspora universal 

i eterna com el mar. És el referent dels que inicien un viatge, ja sigui real o metafísic.   

Són aquestes característiques definitòries les que també fan possible identificar el 

personatge del navegant amb la poetessa. Com ja s’ha esmentat anteriorment, i de 

pròpia paraula rodorediana a partir de la correspondència epistolar amb la seva amiga 

Anna Murià, el temps d’exili fou un vertader infern per a ella.  

 

Penèlope: l’esperant en la distància 

D’altre banda, Mohino també estableix una semblança entre Penèlope i Montserrat. 

La comparació d’aquests dos personatges es deu a la separació d’Armand Obiols i 

Montserrat Trabal de camí a l’exili, temps durant el qual es relacionà íntimament amb 

                                            
44 Tots els sonets entre claudàtors han estat titulats per Abraham Mohino i Balet. 
45 RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 89. Sonet VII: «[Ulisses en l’illa de Nausica]» 
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Rodoreda. Aquest esdevé el personatge esperant, aquell que, sol, mor flegmàticament 

en l’espera del seu marit. 

Penèlope és la muller d’Ulisses. Anys després de la partida del nauta, diversos 

pretendents l’acorralen perquè es casi novament i ella promet fer-ho quan acabi de 

teixir el sudari per al rei Laertes. Mentre, de dia, el teixeix, de nit desfà tot allò que ha 

fet, esdevenint inacabable.46  

En el sonet «Penèlope»,47 del qual en regalima soledat, tristor i enyor per tots els 

porus, el pas del temps es fa evident. Llarga ja és l’espera que la muller acumula sobre 

les seves espatlles: «La mel dintre la gerra s’ha espessit / i els brots que vas deixar fan 

ombra llarga». La mel, que és dolçor i flonjor, designa promesa i felicitat. A l’espessir-

se, esdevé una massa densa, contrària a l’alegria i la joia d’un primer moment. En 

contraposició a aquesta substància abellenca, es troba la fel: «Esquerpa, sola, tota fel i 

espina». Aquesta està lligada a les intencions deliberadament emmetzinades, al dolor 

profund i a la mort de l’ànima. Els verds brots, novells, manifesten joventut, 

contràriament a l’ombra, imatge de les coses irreals, canviants i fugitives. En la 

magnificent obra Romeu i Julieta també s’estableix una contraposició entre mel i fel:  

 TIBALD  

Paciència i còlera fan tal topada 
  que em regiren la sang acalorada. 
  Me’n vaig: però per més que sembli mel, 
  aquesta intromissió es tornarà fel.48 

També en aquest sonet es fa referència al sudari que teixia i desteixia Penèlope: 

«faig i desfaig l’absurda teranyina, / aranya al·lucinada del no-res». 

L’últim tercet de la poesia, és la viva representació de la intensa melangia de 

l’esposa, que sobreviu d’un regust d’estima d’antany, el qual l’ajuda a mantenir-se fidel 

al seu marit, tot rebutjant les nombroses propostes de matrimoni dels seus 

pretendents: 

Un deix d’amor arran de llavi puja 
i mor com una llàgrima de pluja 
al viu del darrer pètal que ha malmès.  

 

 
                                            
46 Laertes és descrit en l’obra com el pare d’Ulisses. La informació sobre Penèlope ha estat extreta de 
l’edició digital de l’Enciclopèdia catalana [http://www.enciclopedia.cat/].  
47 RODOREDA, MERCÈ: op. cit., p. 84. Sonet II: «Penèlope». Si no s’indica el contrari, les citacions 
d’aquest apartat corresponen a l’esmentat sonet. Per consultar la composició completa vid. annex I (Món 
d’Ulisses), p. 52. 
48 SHAKESPEARE, William: op. cit., p. 81. La informació sobre els símbols de la mel, la fel i l’ombra ha 
estat extreta de CHEVALIER, JEAN; GHEERBRANT, Alain: Diccionario de símbolos, Barcelona, Herder, 
2007, p. 75-76, 567, 710-711 i 955-956. 
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Rodoreda: nimfa i princesa 

Al parangó dels personatges esmentat en ambdós apartats anteriors, s’afegeix la 

probable encarnació de Rodoreda amb les veus femenines de Nausica i Calipso, que 

expressen el seu amor i desig (no correspost) per Odisseu, i la conseqüent 

representació de sentiments melangiosos. Fruit d’això, els dos sonets que les versen 

destil·len tristesa i narren succintament la partida de l’aqueu.  

Calipso és una nimfa d’Ogígia, filla d’Atles i Plèione, que, enamorada d’Odisseu, el 

retingué durant set anys fins que Atena implorà a Zeus que enviés a Hermes, 

missatger dels déus, a l’illa amb l’ordre d’alliberar l’aqueu.49  

De la composició que parla sobre el personatge, «Plany de Calipso»,50 se’n destria, 

principalment, el vers «Jo sóc allò que es deixa, allò que fuig i passa», tot fent esment, 

probablement, a la situació amorosa de l’escriptora i a la paüra que li provocava un 

possible retrobament entre Obiols i Trabal. Rodoreda, que passa per un vertader infern 

psicològic, creu que Obiols només s’ha buscat una dona per a passar el temps d’exili, 

conservant l’amor vers la seva muller. La nimfa expressa el seu amor vers el mariner 

que, fent-ne cas omís, reprèn el seu viatge: «T’he volgut meu per sempre, cansat de 

mar i onada, / segur en la meva carn, corba i mel exaltada, / estranger que t’entornes 

cap a la teva mort». D’aquesta situació se n’evoca un profund dolor i desconsol en una 

formosa imatge: «però al pit m’agonitza un escorpí escarlata»; perquè el cor la flagel·la 

lentament des que el mariner, traint-la, salpà. L’escorpí és, en moltes cultures, sinònim 

de malèfic i malèvol.  

Nausica és una princesa filla d’Alcínous, monarca dels feacis, i Arete. És 

presentada com una noia joveníssima, treballadora, verge, pura i casta però també 

coratjosa i valenta. La noia acollí Odisseu, al qual Atena havia dotat de bellesa gairebé 

immortal, i se n’enamorà perdudament.  

En el sonet «[Nausica]» es fa necessària la reproducció íntegra dels dos tercets per 

facilitar-ne l’anàlisi: 

Dolç animal ferit pres en xarxa d’estrelles, 
verda sang del teu cel, inútils meravelles 
per als teus ulls que cerquen l’ombra que els ha deixat, 
 

l’alta aurora cruel et posarà en els braços 
un abisme d’enyor com un ocell cansat 

                                            
49 El temps que es creu que Ulisses fou retingut a l’illa és variable segons la font.  
La informació sobre Calipso ha estat extreta dels apunts de l’assignatura Mitología griega (4t ESO). 
50 RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 85. Sonet III: «Plany de Calipso». Fins que no s’indiqui el contrari, els 
versos citats corresponen a l’esmentat sonet. 
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dut per l’ona de sal que esborra els últims passos.51 

La princesa, ferida per l’abandó, es troba completament sola, deixada en un mar 

desèrtic. Traïda i abandonada cerca amb la mirada posada a la mar la figura del 

mariner aqueu, mentre que, en l’entrant albada, l’envaeix «un abisme d’enyor», una 

profunda melangia insofrible, el record indeleble del nauta que la defugí.  

El vent, també concurrent en ambdues composicions poètiques, simbolitza un canvi 

important, però en aquestes dues també representa els sospirs malenconiosos 

femenívols. Moltes cultures lliguen el vent amb l’ànima, com en el cas del pneuma 

grec. Així, doncs, també s’ha d’extrapolar un dolor anímic, un turment interior.52 

En ambdós sonets Rodoreda esdevé personatge principal a partir d’una encarnació 

amb un jo líric. Aquesta situació, present en la major part de l’obra, també es dóna, 

principalment, en les composicions «Penèlope», les cançons de les molineres i les de 

les rentadores, «Ulisses», els sonets d’Ulisses i les sirenes i les evocacions de les 

morts. 

 

L’evocació dels traspassats 

En el centre de l’obra i, molt breument, a tall de final, es troben inserits poemes de 

personatges morts que, en primera persona, narren la seva mort en temps present. Els 

pretendents de Penèlope, les serventes il·legítimes, Agamèmnon, Anticlea, Elpènor i 

d’altres morts no identificats conformen el conjunt d’evocacions.  

Detalladament (tant com la brevetat poètica ho permet), els personatges evoquen, 

en forma de monòleg, un discurs epitàfic que narra la manera com van morir o fets 

importants de la seva vida, a mode de confessió pòstuma: 

  Amb un súbit xisclet de falciot 
 una sageta en el meu coll s’enllara.53 

 Com una dent d’acer tota brunyida 
 travessa el camp de planys una destral; 
 més afamat que l’hivernenc xacal, 
 l’afilat tall m’ha esbadellat la vida.54 

 Encar vivent, a frec d’aurora brava, 
 mon panteix amb el d’ella es barrejava, 
 igual que abans damunt el llit de flors.55 

                                            
51 Ib., p. 88. Sonet VI: «[Nausica]». La resta de citacions d’aquest apartat formen part del sonet esmentat. 
Per consultar la composició completa vid. annex I (Món d’Ulisses), p. 52. 
52 La informació del vent ha estat extreta de: CHEVALIER, JEAN; GHEERBRANT, Alain: Diccionario de 
símbolos, Barcelona, Herder, 2007, p. 1070-1701. 
53 RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 110. Sonet XXVIII: «Mort d’un pretendent [Antinous]». 
54 Ib., p. 111. Sonet XXIX; «[Mort d’un pretendent]». 
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 Vaig treballar, no sempre amb bona aixada, 
 més que no rés les feixes d’un veí, 
 i a l’orri amb les ovelles vaig dormir 
 i, no sé com, se m’aplega fillada.56 

D’altra banda, de manera directa i fins graciosa si s’extrau del context de la 

Nekuia57 (o, si més no, estranya per la seva escatologia), Fèmios, un aede convidat 

pels pretendents de Penèlope amb la intenció de fer gatzara, narra el combat entre el 

mariner i aquells que guerrejaven per l’amor de la seva esposa, essent també mort 

enmig del combat:  

 I vaig venir per animar la festa! 
 Veig voleiar cadires i escambells, 
 ran de sostre blanquegen dos cervells; 
 si d’això en diuen una nit xalesta!58 

A més a més, alguns dels personatges extrauen importància al fet de viure, tot fent 

camí cap a l’acceptació de la pròpia defunció i deixant enrere l’ardu camí que suposa 

la vida. El viure és entès com un simple camí cap a la mort, que esdevé alliberadora 

de turment:59 

 Viure? Per què? Oh corba de periples! 
 Frega, tot just, ribatges impossibles, 
 voltar una mar amb alirets damunt.60 

El gruix considerable d’aquest conjunt de sonets epigràfics, anomenats així per 

Mohino, fan possible proferir l’existència del que sembla ser un diàleg entre vius i 

morts.61 Això té el suport, per exemple, dels dos últims versos de les composicions 

«Mort d’un pretendent: [Antinous]» i «[Mort d’un pretendent]», que pareixen ésser un 

diàleg dels pretendents morts amb Odisseu: 

 Que la fidel et renti, esbalaïda, 
 la sang que t’ha esquitxat els dos genolls.62 

[...] i arrossegues pel cel amb el teu or 
el reflex de la sang que em surt del ventre.63 

La inclusió de personatges anònims per part de Rodoreda estableix símbol 

d’universalitat.  

                                                                                                                                
55 Ib., p. 96. Sonet XIV: «Agamèmnon». En aquest sonet es narra el parricidi que el rei cometé en vida.  
56 Ib., p. 95. Sonet XIII: «Mort desconegut, I». 
57 La Nekuia és el descens a l’Hades, nom donat al món dels morts. 
58 RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 112. Sonet XXX: «Fèmios». 
59 Posteriorment a l’Odissea, aquesta esdevindrà una de les màximes durant l’Edat Medieval (s. V-XV), 
època en la qual la vida era entesa com una “sub-mort” o com un camí tortuós cap a la mort, alliberadora 
de la pesadesa de viure. 
60 RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 93. Sonet XI: «Elpènor». Per consultar la composició completa vid. 
annex I (Món d’Ulisses), p. 53. 
61 Ib., p. 39-41. 
62 Ib., p. 110. Sonet XXVIII: «Mort d’un pretendent [Antinous]». 
63 Ib., p. 111. Sonet XXIX; «[Mort d’un pretendent]». 
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Alguns dels morts versificats tenen coneixença de la seva mort: «Ara, si em moc, no 

sento mon trepig, / car ombra só dins la sauleda borda»64 i, d’altres, no: «si no em 

migrés creuria que sóc mort».65 

La persistència d’aquesta evocació del més enllà, com cèlebrement apunta l’editor 

d’Agonia de llum, és fruit d’un gran coneixement de l’Hades dantesc que, juntament 

amb el mar, esdevé paisatge principal d’una obra en la qual les passions i les 

bateroles són l’eco d’una vida d’averany funest menat pels déus.  

 

Les molineres 

Les tres cançons assonantades de les molineres expressen el fatigós treball que 

han de dur a terme per acontentar els pretendents de la muller d’Odisseu. Esdevenen, 

a més a més, averanys dels destins calamitosos dels pretendents, en veu de les dones 

esgotades i fartes de treballar. Alguns dels versos que ho exemplifiquen són: «Als 

molins on el temps mol tot serà farina negra»;66 «Els molins on mol la nit cremaran en 

flama blanca»67 i «Sota l’arbre blau del cel que us ajegui mort vermella!».68 

En d’altres sonets de Món d’Ulisses també es mostren auguris de destins funestos: 

«car ja el nadó que tot just descluca / té dintre el pit un puny d’ombra que truca»69 o 

«estranger que te’n tornes cap a la teva mort».70 Es repeteix, de nou, l’ordit tràgic del 

recull poètic. 

En el sonet «[Plany de la molinera]» es relaten, amb to tràgic, les penúries i els 

fatics d’una molinera en el procés de la mola del blat fins aconseguir la barra de pa, 

considerada per aquesta un lingot d’or per l’esforç que la seva obtenció requereix. La 

treballadora es lamenta de la feinada que té i renega de “l’estiu dels camps”, que és 

sinònim d’esforç: 

 Tanta pols, tanta feina m’emmetzina, 
 l’estiu dels camps sota mos ulls s’abrina; 
 tres cops hi escupo i no ho sabrà ningú.71 

 

 

                                            
64 Ib., p. 93. Sonet XI: «Elpènor». 
65 Ib., p. 95. Sonet XIII: «Mort desconegut, I». 
66 Ib., p. 106. Sonet XXIV: «Cançó de les molineres, I». 
67 Ib., p. 107. Sonet XXV: «Cançó de les molineres, II». 
68 Ib., p. 108. Sonet XXVI: «Cançó de les molineres, III». 
69 Ib., p. 83. Sonet I: «Barrejadors de ciutats». 
70 Ib., p. 85. Sonet III: «Plany de Calipso». 
71 Ib., p. 109. Sonet XXVII: «[Plany de la molinera]». 
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El regrés 

Ulisses, ja de retorn a Ítaca, es sorprèn pel canvi paisatgístic de la seva estimada 

pàtria, tot fent esment d’un estigma que duu amb ell: «porto en el flanc la cicatriu 

antiga, la sal del mar entre geniva i dent».72 La sal, símbol d’incorruptibilitat, mostra la 

inseparable unió entre mariner i mar; són moltes les aventures que Odisseu ha viscut 

en el pèlag i molt el temps que hi ha romàs. La història del nauta ha estat sempre 

supeditada al mar.  

 

El pèlag, el món d’Ulisses 

El mar és el paisatge principal dins de l’ordit rodoredià. El pèlag pren una 

importància molt important durant desenrotllament de l’obra fins a convertir-se en un 

personatge com el d’Ulisses o Penèlope. Símbol d’universalitat i eternitat és present en 

totes les situacions de tristesa, soledat, enyor i melangia, abandó i mort. 

En els sonets de «[Nausica]» i «Plany de Calipso» el mar esdevé principi i final de 

l’encontre entre princesa i mariner i entre nimfa i navegant: per mar arriba i per mar 

l’esquitlla. La mar és quelcom que, tot i la distància, mantindrà lligats eternament els 

personatges. En la poesia «Plany de Calipso», el mar furiós esdevé prolepsi del funest 

destí que la d’Ogígia sofrirà.73 Per consegüent, l’aigua que el conforma també esdevé 

cicle vital: «l’ona de sal que esborra els últims passos»,74 l’aigua obliterà les darreres 

petjades, l’onada posarà fi a la trobada.  

La mar és també seu de les passions humanes i del seu cor: alguns, com la nimfa, 

s’hi ofeguen, i d’altres, el travessen.75 

 

 

3.2.1.2. FORÇA LÍRICA I CAMPS SEMÀNTICS A MODE DE CONCLUSIÓ 

L’obra Món d’Ulisses és la composició del dolor, de la profunda melangia i de la 

mort. L’evocació elegíaca es vehicula a partir de l’àmbit marítim i entorn al camp 

semàntic del sofriment. Així, doncs, es poden trobar paraules que, si bé el seu 

significat denotatiu no expressa dolor o tristor, el connotatiu simbolitza situacions 

fosques i de sofrença. Alguns exemples d’aquests vocables que expressen turment 

                                            
72 Ib., p. 104. Sonet XXII: «[L’arribada a Ítaca]». 
73 Algunes llegendes narren que Calipso morí de pena temps després de la partida d’Ulisses. 
74 RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 88. Sonet VI: «[Nausica]». 
75 La informació sobre el mar ha estat extreta de CHEVALIER, JEAN; GHEERBRANT, Alain: Diccionario 
de símbolos, Barcelona, Herder, 2007, p. 52-60, 689-690 i 767-768.  
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són: fel, plany, mort, ombra, escorpí, agonitzar, sola, esquerpa, amarga, llàgrima, fúria, 

plorar, morir, nit, ferit, enyor, sagnant, cansats, estrènyer, palpentes, carn oberta, por, 

mesquí...76 

En aquest context d’odissea, Rodoreda també utilitza el camp semàntic de les flors, 

els arbres i els arbustos i les plantes en general:77 pètal, olivera immòbil / olivera 

trempada, xuclamel,78 pomerars, farigoles, canyar, molsa, fruit novell, llorer, sauleda 

borda,79 llit de flors, fronda, arrel, argelaga,80 blat... 

Els ocells també prenen part en les imatges i metàfores de l’obra rodorediana. 

Alguns d’aquests exemples són: coloms, ocell, aliret,81 ala, ploma-batent, rapissaire, 

l’ocell del somriure, falena,82 estol... 

A aquests grups de vocables cal afegir-ne un altre, collita pròpia de la poetessa. La 

“invenció” de paraules queda totalment justificada per la magnificència de l’escriptora. 

Així, doncs, es poden observar mots tals com els ja esmentats “rapissaire” o “ploma-

batent” i d’altres com “torrejadora”, “súbit” o “enllarar-se”.  

A més a més, l’escriptora afegeix arcaismes com els vocables “encar” o “só”, que 

aporten un valor genuí a l’obra. 

Els camps semàntics són un dels principals vehicles de l’obra rodorediana, tot 

mostrant, entre d’altres coses, la passió per les flors i la predilecció pel tant esmentat 

eterno dolore. Així, doncs, Rodoreda confecciona la seva poesia a partir d’uns grups 

de vocables bastant definits: el món vegetal i la foscor vital. En aquest sentit, la força 

lírica de Rodoreda és impressionant, enorme, magnificent. D’una manera directa, 

sense construccions exageradament barroques ni dobles adjectivacions, l’obra recull 

etapes ombrívoles, on l’abundant riquesa lèxica desemboca en un mar de poesia 

excelsa, en un pèlag de sentiments ben evocats, de melangia ben narrada, de 

llàgrimes transcrites a la tinta d’una màquina d’escriure, en la versificació d’una 

diàspora, de «l’aventura difícil d’ésser humans».83 

 

                                            
76 Els verbs esmentats són presentats en la seva forma no conjugada tot i que apareguin conjugats en les 
composicions poètiques. 
77 Totes les definicions d’aquest apartat han estat extretes de la versió digital del DIEC [http://dlc.iec.cat/]. 
78 Arbust caducifoli del gènere Lonicera, de la família de les caprifoliàcies, semblant al lligabosc, però de 
tiges rígides no enfiladisses i flors més petites. 
79 Conjunt de saules, salzes o desmais. Símbol de mort. 
80 També argelac. Arbust de la família de les papilionàcies, molt espinós, grisenc, de fulles simples i 
escasses, flors grogues que s’obren a la primavera i fruit en llegum (Genista scorpius). 
81 Crit del pollí. 
82 Tot i que la falena és una papallona nocturna, considero que pot entrar dins d’aquest camp semàntic 
per la seva qualitat aèria.  
83 RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 92. Sonet X: «Ulisses en l’illa de Circe». Per consultar la composició 
completa vid. annex I (Món d’Ulisses), p. 53. 
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3.2.2. ALBES I NITS 

 

3.2.2.1. ANÀLISI LITERÀRIA 

 

Consolidació de la primera veu 

Albes i nits és estrictament contemporània a Món d’Ulisses i, per tant, neix d’un punt 

inicial comú. Altrament, és un exercici d’intimisme literari sense la xarxa protectora del 

mite o de l’emmascarament, utilitzada en l’obra de component homèric com a fil 

conductor. L’obra desemboca, tot i la febril activitat compositiva de l’autora,84 en una 

poesia de sumptuosa exigència personal, de rotunda ambició. 

En els vuits sonets que conformen l’obra, hi destaca un jo líric que amaga la seva 

identitat. Contràriament a Món d’Ulisses (exceptuant-ne alguna composició), la primera 

persona no és merament gramatical. Així, doncs, se n’evoca una plena encarnació de 

Rodoreda en l’obra, que és símbol de passió, de melangia, de sofriment, de mort, de 

plany i d’amor. És l’expressió d’un agut sentiment de pèrdua, d’impossibilitat amorosa, 

d’angoixa existencial i, de fons, d’exili.85 És un jo fosc, fugaç, fungible, que esdevé 

essència d’arbre i ciutat lívida.  

Com en l’odissea rodorediana, Albes i nits es desenvolupa entorn de l’eterno dolore, 

tractant temes alts amb una gran concentració dramàtica. La indagació elegíaca 

impera en tota la sèrie poètica.  

 

Ubi sunt? Un xic de versos, tristesa a manta 

En el sonet XXXIII, Rodoreda impreca el seu passat, la seva època de joventut, que 

ha perdut sense ni tant sols adonar-se’n. Enyorant una joventut ja llunyana, mostra la 

soledat en la qual es troba en un to completament melangiós que destil·la sofriment: 

«ara estic sola en la presó de l’aire». L’alba també pren un paper important, ja que 

s’associa al sentiment de pèrdua i soledat.  

La nostàlgia d’un paradís és, per la qualitat d’ombrívol donada en aquesta poesia, 

l’oposició a la llum o la imatge de les coses fugitives, irreals i canviants. La llarga 

pregunta inicial revela la qualitat utòpica del paradís, aquell anhel insatisfet que 

                                            
84 Rodoreda compongué els versos d’Albes i nits en un moment d’auge creatiu, entre el 27 de setembre i 
l’11 d’octubre de l’any 1948. 
85 Idea inicial d’Abraham Mohino a RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 44-45. 



33 

 

acompanya sempre la seva evocació. Aquest lloc idíl·lic utòpic, aquest mite del paradís 

perdut, es pot extrapolar a una Catalunya que podia ser i no fou, a l’intent frustrat 

d’una societat justa i democràtica, lliure i independent, d’anorrear una dictadura que 

acabava amb la llengua i la cultura catalanes i que provocava la desfeta d’una nació. 

Altrament, el paradís és representat, de manera general, per un jardí, per estats 

optimistes i alegres, quelcom fàcilment comparable amb la connotació de la primavera 

(i, per consegüent, amb l’espectre que la representa en aquesta composició) que 

implica claredat espiritual, joventut, renéixer, amor brollant per les venes... Així, 

l’espectre és símbol de la joventut i del passat de la poeta.  

Per contra, la nit és símbol d’angoixa, d’engany i de mort. És la imatge i el moment 

de la melangia que expressa el final d’un cicle i l’inici d’un altre:  

 [...] oh nit, ja fregues mon indúctil fang, 
 fins que, convulsa, arrencaràs tot d’una, 
 entre tu i jo feréstega vedruna, 
 l’heura vermella de la meva sang.86 

En aquest context, el fang apareix com un procés d’involució, com el començament, 

d’una degradació vital que acabarà amb l’arrencament de l’heura, planta que 

representa inici i final del cicle vital: el cor. Preval, com en Món d’Ulisses, el 

sotmetiment a un averany funest però, com Odisseu, esdevé un jo «indúctil», feréstec, 

rebel, que lluita vers el seu destí moral.87 

En conjunt, el sonet és una versió del tòpic literari de l’ubi sunt, tot fent esment a les 

fugacitats terrenals i desplegant un profund sentiment de pèrdua, soledat i melangia 

vers un paradís fugaç: «enmig de tantes coses passatgeres, / tu sols passaves 

inefablement!». És l’enyor de la joventut, d’èpoques felices però passatgeres, i és 

l’evocació de l’angoixa existencial. Rodoreda crea, doncs, dos cosmos: un passat feliç 

i un present tràgic que viu del record del primer. 

 

Deliri amorós: «vençuda i tot, vull ésser jo mateix a» 

En el sonet XXXIV88 la primera veu queda associada, de manera metafòrica, a 

l’essència d’un arbre, símbol de la predilecció vegetal de la poeta. Així, a través de la 

planta, es desenvolupa un sonet àmpliament expressiu, marcat pels vocatius, pels 

                                            
86 Ib., p. 117. Sonet XXXIII. Per consultar la composició completa vid. annex II (Albes i nits), p. 54. 
87 La informació sobre el fang i l’heura ha estat extreta de CHEVALIER, JEAN; GHEERBRANT, Alain: 
Diccionario de símbolos, Barcelona, Herder, 2007, p. 178 i 564.  
88 La totalitat dels versos citats en aquest apartat formen part de RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 118. 
Sonet XXXIV. 
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punts d’entonació exclamatius i per les repeticions. La composició representa el més 

lluminós amor d’aquest recull ombrívol.89  

Secretament, «sang sense esclat, afany secret de l’arbre», el jo es retroba amb un 

nou amor: «sobre el meu pit, oh somni pres en marbre, / un déu reneix embriagat de 

llum». La protagonista prové d’un despertar devastador, simbolitzat pel rossinyol 

escanyat i, tot i així, «vull ésser jo mateixa». Aquest ocell, el cant del qual està 

estretament lligat a una profunda melangia, mostra l’íntim lligam entre l’amor i la mort. 

La perfecció de la felicitat que el seu cant evoca es converteix en el més profund dolor 

per la fatídica arribada del dia. De nou, l’alba apareix implícitament com la separació 

dels amants.90  

Amb tot, aquest procés de retrobament amorós, la deixa «panteixant per la 

sendera». Queda extenuada per un amor que esdevé paradoxal, un amor que la deixa 

feliç i l’entristeix per l’aparició de l’alba, que tot i ésser símbol de llum, significa la 

separació ja esmentada. Com en la resta de sonets rodoredians, el final de la relació 

amorosa és trista o tràgica. 

El sonet és deliri, llum, agitació i vida; és tristor i soledat. És «joia en el meu rost 

emmetzinat». 

 

De la bogeria passional a la tenebra en un sonet 

El sonet XXXV,91 completament antagònic a l’anterior, esdevé tenebrós en tots els 

seus vocables. La poesia s’articula, a mode de plany, com una deprecació adreçada a 

una entitat metafísica, a un indret de malenconia, a una «ciutat d’enlloc».92 

La «negra ciutat de la malenconia» esdevé, per la seva qualitat fosca, símbol de 

desolació i d’oblit, sinònims de mort. A més, s’entreveu, com en l’anterior sonet, una 

figuració vegetal, una imatge natural, en la ciutat: «els teus pollancs de fulla delirant / i 

el gemec adollat que te’ls destria!».  

L’urbs, per la seva forma quadricular o rectangular, que expressa símbol 

d’estabilitat, és contrària al paradís del primer sonet, que sol ser representat de 

manera circular pel grau de perfecció d’aquest símbol, significant de mobilitat eterna. A 

més, la ciutat, en la seva concepció moderna, és un dels símbols de la mare pel seu 

                                            
89 Idea inicial d’Abraham Mohino a: Ib., p. 48. 
90 Cal recordar el parangó amb l’alba o albada, gènere líric, principalment trobadoresc, que expressa el 
plany dels enamorats per l’arribada del nou dia que els obliga a separar-se. 
91 La totalitat dels versos citats en aquest apartat formen part de RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 119. 
Sonet XXXV. 
92 Idea inicial d’Abraham Mohino a: Ib., p. 49-50. 



35 

 

doble aspecte de protecció i límit. Això entra totalment en confrontació amb la ciutat 

del sonet, que esdevé color atzabeja i despoblada.93 

De nou, l’alba apareix com símbol de sofriment, com un enyor de la nit passada: 

«sense foc ni ocells feliços!». És la tristesa sempre present, l’etern retorn del dolor: 

«l’alba sempre aturada al teu voltant». 

A més a més, la tensió elegíaca es manté viva en l’últim quartet de la composició: 

 Ciutat d’enlloc on tota cosa va, 
 afany obscur del buit que vol salvar 
 l’últim somni d’una aigua dispersada. 

El sonet és tenebra, és estancament i és mort.  

 

Claror matutina en clau lírica 

Si bé fins ara l’albada havia estat descrita com un moment de dolor i sofrença i, per 

tant, amb mots foscos, en el sonet XXXVI,94 sense perdre el seu significat tràgic, 

esdevé bella. L’alba, doncs, apareix com un «entremesclat panteix», com una «doble 

agonia», com «l’espasa irrefutable» que els separa, que arravata el somni amorós als 

amants. 

La nit pren el seu punt àlgid de còlera i és versada com «el vol crucificat de 

l’oreneta». L’oreneta és símbol de l’inici i el final de la primavera que, aquí, esdevé 

important pel seu significat connotatiu ja esmentat prèviament.  

Per primera vegada, la segona presència amorosa, que es feia evident de manera 

implícita en d’altres sonets d’Albes i nits, és representada per metonímia95 dels versos 

ja esmentats, i gràcies a la utilització de la primera persona del plural: «l’espasa 

irrefutable que ens destria / ens ha tallat d’un branc de somni» o «presos en tosca 

plenitud sobtada». Així, doncs,  

El tema, doncs, és la separació dels amants. Un comiat que esdevé dur i violent i 

que comporta el retorn a la soledat inicial. Contràriament a d’altres composicions 

poètiques, és una solitud tranquil·la, pacífica: «oh lenta soledat, arremorada / pel tomb 

de l’or tranquil dels gira-sols». 

                                            
93 La informació sobre el simbolisme de la ciutat ha estat extreta de CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, 
Alain: op. cit., p. 309-311. 
94 La totalitat dels versos citats en aquest apartat formen part de RODOREDA, Mercè: op. cit.., p. 120. 
Sonet XXXVI. Per consultar la composició completa vid. annex II (Albes i nits), p. 54. 
95 Segons l’edició digital del DIEC [http://dlc.iec.cat/]: figura retòrica que consisteix a designar una cosa 
amb el nom d’una altra amb la qual manté una relació necessària, com ara l’efecte per la causa, el 
contingut pel continent, etc., o viceversa. 
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Narcís: alliberament o dissolució 

Encarnat el jo líric en un Narcís personificat per Rodoreda, el sonet XXXVII96 

esdevé quelcom entre l’alliberament de l’ésser a partir de la mort, tot retornant als 

ideals medievals ja esmentats amb anterioritat, i la fugida fàcil de la dolorosa vida: 

 mentre l’alba empenyent els murs de fosca 
 et lliurarà de ma presència tosca 
 i et deixarà el somni d’una flor. 

Segons la mitologia grega, Narcís fou un jove conegut per la seva gran bellesa. 

Homes i dones se n’enamoraven però ell rebutjava el seu amor. Una de les joves que 

li declarà el seu amor fou Eco, la qual havia estat condemnada a repetir eternament 

les últimes paraules d’allò que es digués. El jove, cruelment, rebutjà l’amor de la nimfa 

que, tristament, s’amagà en una cova i es consumí fins que només en quedà la veu. 

Nèmesi, deessa de la venjança, castigà Narcís fent que s’enamorés de la seva pròpia 

imatge, reflectida sobre l’aigua, i s’acabà llençant a l’aigua. En el lloc on havia caigut, 

va néixer una bella flor, el narcís.97 

Tristament, Narcís interroga si les estrelles, si «aquesta pols dalt de la nit», han 

brillat per ell inútilment. Les estrelles són símbol de llum i de l’espectre i, en particular, 

de la contesa entre les forces materials i les tenebres (i la nit). 

El sonet esdevé, després de la profunda soledat que s’emana del final del darrer 

vers, una solució tràgica i ràpida a l’impossibilitat amorosa i a l’angoixa existencial que 

aquesta provoca. 

 

Escissió íntima: «vaig adonar-me que no era jo» 

Voltat de soledat, el jo líric present en el sonet XXXVIII és la prolepsi d’una 

objectivació progressiva d’aquest, que va abandonant la veu primera, desemboca en 

una veu segona i tercera en el sonet següent i es manté durant la totalitat del recull 

D’amor i de mort, tot i que es recupera, prèviament, en el sonet XL, composició poètica 

que clou el recull d’Albes i nits. 

Trobem en aquest sonet esmentat el vers que Abraham Mohino utilitzà per intitular 

el poemari rodoredià: «agonia de llum!». Aquest esdevé una breu però magnificent 

síntesi de la poesia de l’eterno dolore tan característica de l’escriptora. En el mateix 

títol ja hi ha una paradoxa (de les tantes que usa): la llum, símbol de pau, serenitat i 

                                            
96 La totalitat dels versos citats en aquest apartats formen part de: RODOREDA, MERCÈ: op. cit., p. 121. 
Sonet XXXVII. 
97 La informació sobre Narcís ha estat extreta dels apunts de l’assignatura Mitología griega (4t ESO). 
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claredat espiritual, esdevé agònica, sofrent. Cal unir-la, doncs, al símbol de l’alba, que 

tot i transmetre llum acromàtica, és profund dolor. 

Es produeix una repetició d’aquesta escissió sentimental, d’aquesta disgregació del 

jo en les poesies que clouen el poemari: «i jo, que al lloc d’amor era tornada, / vaig 

adonar-me que no era jo»;98 «car tantes vides he viscut debades, / essent pertot, jo 

que no sóc enlloc».99 

De nou, la nit, tot i que «tranquil·la i alta»,100 simbolitza tristor i dolor: 

 Em seguiran com cintes desplegades 
 rius i camins fins a la meva nit 
 i amb arrels d’ombra ben endins del pit 
 l’angoixa de les coses oblidades.101 

Són sonets que destil·len tristesa: «damunt la rodonesa de la galta / lliscava amarga 

la dolçor del plor»,102 «el dia neix com si volgués morir»;103 desig d’alliberament: 

«fugir!... Deixar i fugir!»;104 i enyor: «l’aire em portava / panteix de fulles i un sospir de 

flor»,105 «enyor, enyor, damunt de tanta cendra / podré trobar-hi el que ja no és en 

mi?».106 

 

 

3.2.2.2. DICOTOMIA RODOREDIANA I FORÇA LÍRICA A MODE DE 

CONCLUSIÓ 

El recull Albes i nits s’estructura, en part, a partir d’una treballada dicotomia de 

diversos vocables. Així, doncs, es pot observar la punyent dialèctica entre alba – nit, 

primavera – nit i amor – mort. La contrarietat de les connotacions d’aquests mots i els 

sentiments que d’aquests emanen, representen l’eix central d’un recull plenament 

intimista que, desgraciadament (i incomprensible), ha passat desapercebut.  

Exceptuant algun dels sonets, el recull esdevé un conjunt de peces barroquitzants i 

tenebristes,107 on hi prevalen els mots de connotació trista i melangiosa. Destaca, 

també, la utilització d’un jo líric íntim, fugaç i un xic obscur, que es mou per un 

                                            
98 RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 122. Sonet XXXVIII. Per consultar la composició completa vid. annex II 
(Albes i nits), p. 55. 
99 Ib., p. 124. Sonet XL. 
100Ib., p. 122. Sonet XXXVIII. 
101 Ib., p. 124. Sonet XL. 
102 Ib., p. 122. Sonet XXXVIII. 
103 Ib., p. 124. Sonet XL. 
104 Ib., p. 122. Sonet XXXVIII. 
105 Ib., p. 122. Sonet XXXVIII. 
106 Ib., p. 124. Sonet XL. 
107 Idea inicial d’Abraham Mohino a: Ib., p. 48. 
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impressionant món d’imatges i metàfores creat per Rodoreda. És necessari fer esment 

de l’encarnació d’aquest jo líric en essència d’arbre o en una ciutat obscura i trista. 

De gran exigència personal, Albes i nits és una breu obra mestra de la literatura 

catalana.  

 

 

3.2.3. D’AMOR I DE MORT 

 

3.2.3.1. ANÀLISI LITERÀRIA 

 

Adéu, jo! 

D’amor i de mort és un recull poètic que, temàticament, segueix l’anterior. Tot 

perdent de manera sistemàtica el jo líric, que ja en les últimes composicions del 

poemari Albes i nits era mig objectivat i distanciat, D’amor i de mort es versifica a partir 

de l’emmascarament de personatges bíblics i shakespearians, a semblança d’un jo líric 

que s’amaga, en Món d’Ulisses, rere les figures de l’Odissea homèrica.  

Recobra, doncs, unes entitats personals dotades d’història pròpia, tràgica en molts 

casos, i les utilitza per donar forma a uns versos foscos, plens de tristor. És un 

poemari que versifica amors tràgics, sofrents i una impossibilitat amorosa que acaba, 

normalment, en mort o en crim. De nou, la mirada grisa vers el món que l’envolta 

persisteix: Rodoreda no abandona, encara, la poesia de l’eterno dolore.  

La idea de la fugacitat de les coses perviu en cada adjectiu, més obscur que 

l’anterior, i, repetidament, és present en imatges i metàfores. Es fa reticent la 

interpretació de la mort, com ja s’ha esmentat en ambdós reculls anteriors, com el 

significant del cessament de dolor.  

Un recull exigent, magnificent, escrit en un to fosc, ombrívol, barroc, hiperbòlic, però 

sense perdre el punt elegíac que caracteritza els sonets rodoredians. Un profund i 

intens intimisme vehiculat amb el món de la natura, el qual adquireix una dimensió 

protagonista essent partícip de l’averany del jo.   
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Tres de guerra, tres de mort: «cadàvers sense nom i  sense rostre» 

Els sonets XLIV, XLV i XLVI, que Mohino intitula «Sonet de guerra» «I», «II» i «III», 

respectivament, són la versificació d’una tragèdia. Són poesia de mort: 

 S’apaga als ulls el teu esglai de viure 
 ofert, només, a la buidor del cel. 

[...] 

S’eleva un plany de vostra boca closa 
 per l’aire dolç fins on la mort reposa, 
 oh nit d’afusellats i rossinyols!108 

són versos de dolor hiperbòlic: «en el sepulcre blau pintat de sang»;109 i són plany: 

«ploro la mà més freda que la neu / abans total panteix de primavera».110  

Una tristesa àrdua, melangiosa, tràgica. Són la representació de la realitat de 

qualssevulla guerra: «paisatge sense temps per a mortalla / dels tendres morts i del 

teu pont trencat».111 La guerra, el combat, és símbol, d’una manera ideal, de la 

destrucció del mal i del restabliment de la justícia i la pau, del retorn a l’harmoniosa 

coexistència. A més a més, aquesta contesa ha d’ésser entesa, també, com una lluita 

interior entre el bé i el mal, entre el sofriment i la pau espiritual. 

En aquest context bèl·lic, Rodoreda utilitza vocables i locucions com: sang, ferida, 

fusells, legió, cadàvers, mort, afusellats, treva, bandera, plora, company mort, combat, 

sepulcre blau pintant de sang, mortalla, ametrallat, llàgrima, bleix de guerra o riu dels 

morts. 

Altrament, també es pot observar l’exili com a tema de fons o, si més no, un profund 

sentiment de pèrdua i abatiment: 

 Gireu el pensament, semença humana, 
 el riu dels morts per als seus morts demana, 
 oh país meu, un pensament només.112 

Més enllà d’una ràpida lectura, aquests morts s’han d’interpretar en clau universal, 

quelcom que s’extreu del vers «cadàvers sense nom i sense rostre».113 Aquest fa 

pensar, a més, en un suposat sentiment d’abandó que els soldats senten per part del 

seu propi país, en uns soldats que lluiten per una pàtria desfeta que els ha deixat a la 

seva sort. Cruesa fruit del bel·licisme. 

                                            
108 Ib., p. 130. Sonet XLIV: «[Sonet de guerra, I]». Per consultar la composició completa vid. annex III 
(D’amor i de mort), p. 55. 
109 Ib., p. 132. Sonet XLVI: «[Sonet de guerra, III]». Per consultar la composició completa vid. annex III 
(D’amor i de mort), p. 56. 
110 Ib., p. 131. Sonet XLV: «[Sonet de guerra, II]». 
111 Ib., p. 132. Sonet XLVI: «[Sonet de guerra, III]». 
112 Ib., p. 132. Sonet XLVI: «[Sonet de guerra, III]». 
113 Ib., p. 130. Sonet XLIV: «[Sonet de guerra, I]». 



40 

 

Amor carnal, amor dolorós, amor tràgic 

Els amors versats en D’amor i de mort són dolorosos, tristos i, fins i tot, tràgics. Són 

amors perduts, gaudits plenament durant un petit lapse i perduts. Amors melangiosos 

que recorden el moment de l’encontre i queden sotmesos a una profunda soledat 

després d’aquest. Sentiment de pèrdua viu:  

 I, en un retort camí, per què et vaig perdre, 
 oh cos florit, braç blanc i llavi tendre,  
 tot d’una convertit en aspre vent?114 

Són sonets d’erotisme a balquena, d’amor i desig carnal: 

 De verge sang les roses n’endevines 
 al pubis de color de blat segat, 

 [...] 

 si encara un palmell fort acaricia, 
 infinites blancors i l’agonia 
 dels genolls durs, bessons i separats.115 

 i els lliris dintre l’aigua mires embaladida, 
 lleu de tot el que encara resta de teu en mi.116 

Carregat d’imatgeria on les llengües esdevenen serps, Rodoreda versa el bes de 

dos amants ja morts, barrejant, de nou, amor i mort: 

 Boques de rosa i vori on dues serps lascives 
 continuen eternes el dolç combat d’amor, 
 castament devoreu les vostres flors, salives 
 més pàl·lides que els astres. Aquest diví licor, 

 fresc com la mel antiga, beveu, tristos amants, 
 adorables cadàvers que un sol desig confina.117 

En aquestes composicions poètiques, l’alba segueix tenint un simbolisme obscur: 

«una alba d’heures negres i glicines»,118 però també es recorda el seu paper com a 

sinònim de llum i espiritualitat: «oh tu que resplendeixes com el primer matí».119 

De nou, en les relacions sentimentals d’aquests sonets, la mort esdevé alliberadora, 

cessament d’una sofrença inefable:  

 Ara, incerta i feble, la mort et fa més meva,  
 la mort que acoloreix com un astre secret 
 la soma correntia dels nostres dies, Eva!120 

                                            
114 Ib., p. 129. Sonet XLIII. 
115 Ib., p. 134. Sonet XLVIII: «[Thamar]». Per consultar la composició completa vid. annex III (D’amor i de 
mort), p. 56. 
116 Ib., p. 135. Sonet XLIX: «Adam a Eva». 
117 Ib., p. 150. Sonet LXIV. 
118 Ib., p. 134. Sonet XLVIII: «[Thamar]». Glicina: Liana caducifòlia de la família de les papilionàcies, de 
tiges robustes, fulles pinnaticompostes, flors d’un blau violeta o blanques, en grans raïms pènduls, i 
llegum pilós, originària de l’Àsia oriental i cultivada en pèrgoles i murs 
119 Ib., p. 135. Sonet XLIX: «Adam a Eva». 
120 Ib., p. 135. Sonet XLIX: «Adam a Eva». 



41 

 

Gran exemple d’aquesta mort alliberadora es presenta en el sonet LIII, «[Ofèlia]». 

Valent-se de la tragèdia que va lligada al personatge de Hamlet, Rodoreda descriu la 

mort d’Ofèlia com l’abandó de l’angoixa existencial, tot envoltant el seu “funeral” de 

sumptuositat hiperbòlica: «i ploren, vora l’aigua, els rossinyols fidels»; «la gespa es 

cobrirà de pètals d’ametista, / als joncs i a l’argelaga hi haurà un gemec de vent».121 

Són sonets de «l’amor en una bàrbara agonia».122 

 

I, enmig, locus amoenus: calmosa tranquil·litat 

Paradoxalment, enmig de tant dolor, de tanta tristesa, de tanta mort, de tanta 

impossibilitat amorosa, una tranquil·litat intensa emergeix dels versos dels sonets LVII 

i LVIII. És, doncs, una calma que sorprèn, que talla amb la lírica de l’eterno dolore i 

que exerceix la mateixa funció que «Fèmios» i «Ulisses en l’illa de Circe» en Món 

d’Ulisses, tot trencant amb la monotonia tràgica:  

 I tot reposa així, durant un llarg moment, 
 voltat d’un blau profund, esquivador de guerra, 
 blau que només pren vida en un sospir del vent.123  

 sobre l’aigua que talles, una vivent estela 
perfà aviat la calma malmesa pels teus dits. 

Respires l’hora blava i aquesta pau del món;124 

Són versos que exhalen sentiments per tots els porus, que, fent ús de la imaginació, 

transporten fàcilment el lector a una naturalesa benèvola, a una naturalesa viva, 

tendra, agradable. És pura poesia de locus amoenus.  

Tot i la placidesa d’aquesta natura, alguns dels elements presents no expressen 

pas felicitat. Rodoreda no abandona completament l’ocasió d’expressar dolor a través 

de l’escriptura, element catàrtic en la seva vida. Així, doncs, es poden observar mots 

com: orelles nacrades, guerrer de llegenda, esquivador de guerra, nacres, calma 

malmesa o claror malalta. 

 

De nou, entitats absents  

En el poemari D’amor i de mort, com en Món d’Ulisses, es poden trobar quatre 

sonets que recullen la narració de la pròpia mort per part d’uns personatges que, 

                                            
121 Ib., p. 139. Sonet LIII: «[Ofèlia]». Per consultar la composició completa vid. annex III (D’amor i de mort), 
p. 57. 
122 Ib., p. 128. Sonet XLII. 
123 Ib., p. 143. Sonet LVII. 
124 Ib., p. 144. Sonet LVIII. 
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després de la seva defunció, es troben en un indret metafísic, semblant a la Nekuia o a 

l’hades dantesc. Es tracta dels sonets «[Holofernes a Judit]», «LIX», «LX» i «LXI».  

En el primer dels sonets esmentats, Holofernes explica la seva mort en mans de 

Judit i es dirigeix a la noia tot proferint-li que no podrà oblidar mai l’assassinat comès: 

 Tots els càntics d’un poble no et trauran de les nines, 
 l’acer ni els ulls atònits del teu cadàver blanc, 
 petita flama brusca que et consums i t’inclines.125 

Holofernes fou un general assiri enviat pel rei de Babilònia Nabucodonsor II per 

assetjar els pobles que s’havien negat a ajudar el seu regne. L’assiri atacà Betúlia i 

Judit, noia jueva, el seduí i el decapità mentre estava begut. Seguidament, portà el seu 

cap al poble, que aconseguí vèncer els soldats.126 

De manera hiperbòlica, s’exemplifica una escena que ha estat objecte de 

representació de moltes obres d’art: «un tendre riu vermell tot l’horitzó decora».127 

En el sonet «LIX», un personatge anònim expressa així la seva mort: «pantera de la 

nit! Un crit d’amor esquerda / la copa dins del pit on bull un vi de foc...».128 La pantera, 

símbol obscur i maligne, representa, en algunes cultures, el deu del mal, l’enemic, 

l’adversari dels humans i dels déus. Així, doncs, el difunt expressa la seva mort, 

causada per un profund deliri amorós que l’esquerda, que li encén el cor; un amor que 

l’occeix: «dòcil s’ha fet la mà i al front tibant s’atarda». 

En el sonet «LX», semblant al d’Ofèlia, l’autora descriu una pomposa cerimònia 

funerària: «set àngels i set roses i set estrelles blanques / vetllaran, trist amor, el teu 

son enllacat».129 Creat el món en sis dies, Déu va descansar el setè, fent d’aquest un 

dia sant i, per conseqüent, el número en si. Aquest nombre és considerat símbol de 

totalitat, és màgic.  

A més, en aquesta poesia, el difunt es dirigeix, enyorat d’amor, a l’amant (utilitzo 

aquest adjectiu neutre perquè és impossible saber si el mort és l’estimat o l’estimada i, 

per tant, no és possible saber a qui es dirigeix) des de l’hades: «i quan vindràs al fons 

de la cova encisada / on l’aigua acerba crema l’arrel més obstinada».130 

                                            
125 Ib., p. 136. Sonet L: «[Holofernes a Judit]». 
126 La informació sobre Holofernes i Judit ha estat extreta de la versió digital de l’Enciclopèdia catalana 
[http://www.enciclopedia.cat/]. 
127 RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 136. Sonet L: «[Holofernes a Judit]». 
128 Ib., p. 145. Sonet LIX. 
129 Ib., p. 146. Sonet LX. 
130 Ib., p. 146. Sonet LX. 
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En el sonet «LXI», la nit reapareix essent còlera, dolor i sinònim de soledat: «i ara 

tu, només tu, l’àrdua nit i la terra / i els mots, els mots que solquen aquesta soledat».131 

En aquesta poesia, la més trista de les evocacions, el mar i l’hipèrbole s’uneixen per 

formar una de les imatges més descriptives de la lírica de l’eterno dolore rodorediana: 

«el mar és fet de plors, el món dels morts respira / en cada negra fulla i en cada fred 

estel».  

Són sonets plens d’imatgeria fosca, d’enumeracions ombrívoles; tristesa a plètora, 

seguint la línia de la poeta. 

 

Clam a la de la dalla, fins essent nonat 

Els dos sonets que clouen el recull D’amor i de mort, fan honor a la segona part de 

la locució que els denomina.  

El sonet «LXVII» és el clam a la mort, la necessitat d’ésser alliberat del sofriment, 

en una vida que ha perdut el sentit: 

 Oh dona del destí i la dalla segura, 
 pren-me el cor buit de somni amb el somni darrer 
 deixa a la terra blana aquesta vena dura 
 que el marbre de l’espatlla no va poder desfer. 

Abans de que la mort li prengui el cor, però, demana que aquest (i, per metonímia, 

la persona) pugui gaudir de la bellesa de la vida per última vegada: 

 Perquè encara senti, en sa desesma extrema, 
 quin braser de carícies és l’or del sol que el crema, 
 quina fredor de lluna tan pura duu la nit, 

 fes que un vent dolç el bressi un matí d’alegria 
 i sigui un plany sord en un atzur d’oblit: 
 potser el sentirà Déu, desesperat, un dia.132 

L’última poesia, el sonet «LXVIII» és una paradoxa en si mateixa: el prec a Déu 

d’un nonat que demana força per a sobreviure en l’acerba vida: 

 Ara que ja tinc ossos, les mans al pit plegades 
 i sota les parpelles tot el vidre dels ulls, 
 deu-me alè de viure en les cimes gebrades 
 d’aquesta gran tristesa, oblidant els esculls 

 de la meva partida vers una nit sense fi...133 

I, si això no fos possible, si no pogués alliberar-lo de l’angoixa de viure, la mort 

abans de néixer, l’alliberament d’aquest dolor:  

                                            
131 Ib., p. 147. Sonet LXI. 
132 Ib., p. 153. Sonet LXVII. 
133 Ib., p. 154. Sonet LXVIII. 
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 Si em feu néixer, Senyor, només per a morir, 
 compadiu-vos d’un cor feixuc d’amor i d’odi, 

 buideu-me de l’angoixa en els dies distants, 
 i, si això no pot ser, deixeu que plegat rodi, 
 temps i més temps perdut en tebis llimbs flotants...134 

Els llimbs, en la teologia catòlica tradicional, són el lloc on van les ànimes que no 

han rebut el sagrament del baptisme. Així, doncs, el nonat romandria eternament en 

un lloc metafísic que simbolitza l’entrada al paradís o els preparatius per a una nova 

civilització.  

És la composició que, demanant mort, “mata” la vida D’amor i de mort. És una 

perfecta evocació de tristesa i dolor per l’absència de la innocència naixent i la claredat 

amb la qual demana ésser occit.   

 

 

3.2.3.2. FORÇA LÍRICA I CAMPS SEMÀNTICS A MODE DE CONCLUSIÓ 

Si bé els camps semàntics són menys importants en Albes i nits, en el recull poètic 

D’amor i de mort, l’escriptora, amb una nova demostració del seu amplíssim 

vocabulari, crea tres camps semàntics importantíssims, ja presents en Món d’Ulisses. 

Així, doncs, podem trobar un camp semàntic que engloba tota la botànica, un altre 

sobre els ocells, i un altre que intitulo “mots foscos”. 

Podem trobar, en el camp dels vegetals, un ampli ventall d’espècies que denoten la 

passió de l’autora per les flors i les plantes en general, ben arrelada des de petita. 

Alguns d’aquests mots són: arrels, secreta flor, bardissa, nard, aloc, rosa, jonc, 

canyissar, fulles, gessamí, roselles, espiga, ametller, branca esqueixada, arrossars, 

tarongers, assutzena, glicines, blat segat, cedres, palma, salzes, pètals d’ametista, 

camèlia... La predilecció per aquest camp semàntic també és present en d’altres obres 

com Viatges i flors o Mirall trencat. 

Pel que fa a “mots foscos”, són la representació de la lírica preconitzant. De nou, 

Rodoreda impreca vocables ombrívols, de connotació tenebrosa: angoixa, coses 

oblidades, pàl·lid, esfereït, atònit, bàrbara agonia, trista lluna, estany de melangia, 

lívida ciutat, esglai, ardorós degotall de sang fidel, l’ombra dels fusells, nit malmesa, 

cadàvers sense nom i sense rostre, plany, la mort reposa, oh nit d’afusellats, mars de 

melangia, company mort, sepulcre blau pintat de sang, llàgrima d’or tèbia, el riu dels 

morts, negre crit, silenci d’atzabeja... 

                                            
134 Ib., p. 154. Sonet LXVIII. 
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Com en Albes i nits, apareix de nou el rossinyol, però també d’altres de nous com 

corb, esparvers i gavines. Tot i que aquest grup és molt més reduït que els anteriors, 

crec necessària la inserció i l’esment d’aquest, ja que la connotació d’aquest ocells sol 

esdevenir punt clau per a la comprensió poètica. 

Amb reminiscències bíbliques i shakespearianes, l’escriptora aconsegueix 

simbolitzar els temes més presents en la seva obra: impossibilitat amorosa, angoixa 

existencial, melangia i mort. 

Si Albes i nits era la seva petita obra mestra, m’aventuro a conjecturar que aquesta, 

en poesia, seria la seva gran obra mestra. Dobles adjectivacions, vocables que 

evoquen tristor, foscor, melangia, en el lector, hipèrbatons ben construïts, fan D’amor i 

de mort un recull de construcció barroca, recarregada; inefable magnificència.  

 

 

3.2.4. ILLA DE LLIRIS VERMELLS I BESTIOLES
 135 

 

3.2.4.1. UN MERESCUT ESMENT 

 

És necessari, com a mínim, esmentar els dos reculls que completen l’obra poètica 

rodorediana: Illa de lliris vermells i Bestioles. Tot deixant de banda la literatura de 

l’eterno dolore, l’escriptora evoluciona cap a una poesia més simplificada i abreujada 

(fet que, d’altra banda, no és significant de menor qualitat) i de temes aparentment 

més lleugers.  

Tot i que es manté el sonet en gran part de les composicions, s’abandonen els 

versos d’art major i les construccions més barroques, amb doble adjectivació i 

hipèrbatons exageradament llargs, perden força enfront d’un major ús del substantiu. 

Tot i això, la poeta no abandona, en Illa de lliris vermells, la versació d’un ésser en 

fuga, fosc, en conflicte amb si mateix (com en l’escissió íntima del jo líric d’Albes i nits). 

Bestioles és el seu particular tractat de botànica metafísica. En aquest recull hi 

transiten ocells, insectes i animals domèstics, a partir d’una poesia alegre, lleugera i 

simpàtica. La naturalesa pren un paper viu, intens tot convertint-se en una poesia 

abstracta. La natura és l’esser humà. 

                                            
135 Les idees bàsiques per confeccionar aquest apartat són d’Abraham Mohino a: Ib., p. 60-67. 
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3.2.5. OBRA UNITÀRIA 

 

El conjunt de l’obra poètica rodorediana, més enllà de la divisió en poemaris, ha 

d’ésser entesa com una única obra completa. Això queda reflectit, per exemple, en la 

continuada numeració de les poesies. A més a més, és evident la continuïtat temàtica 

dels sonets que es basen en la predilecció pels versos tràgics i melangiosos. Així, 

doncs, és possible llegir, per exemple, Albes i nits com un preludi D’amor i de mort i, 

aquests dos reculls, com una continuïtat argumental de Món d’Ulisses.  

El conjunt poètic es fon, bàsicament, en el tractament de temes alts a partir d’un 

acusat intimisme que fa de l’obra sumptuosa elegia.  
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4. CONCLUSIONS 

 

Després d’aquesta breu recerca, puc afirmar que la poesia de Mercè Rodoreda està 

completament supeditada a les vivències de l’exili.  

L’autora no especificà explícitament el dolor provocat per la diàspora, però gràcies a 

l’intercanvi epistolar amb Anna Murià es coneix l’àrdua vida de l’escriptora en terres 

parisenques: un dolorós exili unit amb uns constants daltabaixos sentimentals i d’altres 

problemes familiars. 

L’obra rodorediana és el llambreig de la seva vida, és el seu mirall. Els temes 

escollits en els poemaris Món d’Ulisses, Albes i nits i D’amor i de mort ja són 

significatius.  

Per una banda, la representació d’un dur i llarg exili, de melangia i mort, en el cas 

de Món d’Ulisses. La poeta utilitza l’argument de l’Odissea homèrica com a vehicle per 

versar els moments més durs del periple del mariner. Així, doncs, Odisseu es presenta 

com un mariner que lluita vers un averany tràgic i vers la distància de la seva estimada 

i el seu poble: Ítaca. A més, fruit de la inestabilitat de la relació sentimental que 

mantingué amb Armand Obiols, s’entreveu una més que probable encarnació de la 

poeta amb els personatges de Calipso i Nausica, els quals, enamorats bojament 

d’Ulisses, es planyen per la fugida del nauta. A això cal afegir-hi el parangó del 

personatge de Penèlope amb Montserrat Trabal, muller d’Obiols, que en la distància 

espera el retorn de l’estimat. Finalment, també cal esmentar les evocacions dels 

traspassats, mitjançant les quals Rodoreda versifica, en primera persona, la mort dels 

pretendents de Penèlope. 

Per altra banda, Albes i nits es presenta com l’obra clau de l’intimisme rodoredià. 

Tot i el seu inici exabrupte, el poemari és una petita obra mestra treballada curosament 

que evoca impossibilitat amorosa, dolor, tragèdia i mort a través de la utilització d’un jo 

líric fosc i fugaç, que, en un parell de casos, es converteix en essència d’arbre i en una 

fosca ciutat. Gràcies a la connotació dels vocables alba i nit, la poeta versa encontres 

amorosos però, sobretot, la melangia, la tristor i la soledat que resten després de la 
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separació del matí. De nou, l’autora utilitza el mite o l’emmascarament en un cas, 

valent-se de la tragèdia de la història de Narcís.  

En el cas del poemari restant, D’amor i de mort, Rodoreda mostra, novament, una 

predilecció per versificar la impossibilitat amorosa, l’angoixa existencial i la mort. 

Aquest recull, que pot ésser entès perfectament com una continuació del darrer, és la 

representació dels moments més dolorosos causats per un amor carnal i ple 

d’erotisme i, alhora, tràgic. Amb un abandonament progressiu del jo líric enfront de l’ús 

del mite, Rodoreda compon sonets en els quals perviu la idea de la fugacitat de les 

coses, tot recuperant el tòpic de l’ubi sunt que empra en el primer sonet d’Albes i nits. 

Són sonets que fan complet honor al títol que Abraham Mohino i Balet utilitzà per 

aquest recull: l’amor més sensual i la mort més obscura, tot explícitament versificat en 

unes composicions on hi preval la dicotomia rodorediana, la dialèctica de vocables 

que, en principi, són oposats. 

En conjunt, la poesia rodorediana es basa en l’evocació de sentiments tristos, 

melangiosos, dolorosos, d’angoixa vital i de mort, es basa en la lírica de l’eterno 

dolore, on hi impera una profunda indagació elegíaca. 

L’obra poètica rodorediana és plena d’imatges i metàfores que expressen situacions 

extremadament tristes i doloroses. Amb això i amb la justificació de la lírica emprada 

per la poeta, hi pren part fonamental el vocabulari utilitzat. Com queda palès en els 

camps semàntics elaborats, la predilecció per l’ús de vocables amb connotacions 

tristes i ombrívoles és evident.  

Es pot assegurar, doncs, que tot i no aparèixer explícitament l’exili en cap dels 

sonets, l’impacte que aquest fet li provocà marcà la seva obra poètica. 
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6. ANNEXOS136 

 

6.1. MÓN D’ULISSES 

 

II; «Penèlope» 

Em compta el temps la marinada amarga, 
la mar amb son abominable crit! 
La mel dintre la gerra s’ha espessit 
i els brots que vas deixar fan ombra llarga. 

Oh xaragall lluent! La seda blanca 
serà la lluna de la meva nit; 
l’arbre cairat, capçal del nostre llit, 
estén encar un pensament de branca. 

Esquerpa, sola, tota fel i espina, 
faig i desfaig l’absurda teranyina, 
aranya al·lucinada del no-res. 

Un deix d’amor arran del llavi puja 
i mor com una llàgrima de pluja 
al viu del darrer pètal que ha malmès. 

 

VI; «[Nausica]» 

L’espatlla nua et lluu d’un raig de lluna encesa, 
un àngel compadit resta prop teu fulgent, 
en aquest mar desert com un desert d’argent 
només un bleix de vent vetlla per tu, princesa. 

El teu nom, com un plany; es perd de mica en mica, 
seràs ben sola a dir-lo, cara al mar, dins la nit, 
un sospir de ressaca te’l durà repetit,  
irresistible i pur com tota tu, Nausica. 

                                            
136 L’elecció d’aquest breu recull poètic ha estat realitzada a gust de l’autor d’aquest treball de recerca a 
partir de RODOREDA, Mercè: op. cit., p. 84, 88, 92, 93, 117, 120, 122, 130, 132, 134 i 139. 
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Dolç animal ferit pres en xarxa d’estrelles, 
verda sang del teu cel, inútils meravelles 
per als teus ulls que cerquen l’ombra que els ha deixat, 

l’alta aurora cruel et posarà en els braços 
un abisme d’enyor com un ocell cansat 
dut per l’ona de sal que esborra els últims passos. 

 

X; «Ulisses en l’illa de Circe» 

En la barreja d’un folcat d’oprobi 
ara ja sou sota rasposa pell 
amb boques afuades en musell,  
grinyoladissos al voltant de l’obi. 

Haurà bastat, oh companyons, la quera 
incessant de la fam, tota cabdell 
pel laberint feréstec del budell,  
la malvestat d’una deessa artera! 

Que us valguin totes les viltats rebudes 
quan sereu verticals sobre els peus rudes, 
braços capçats per forcades mans! 

En cims d’honor o en conca de servatge, 
recomenceu amb pacient coratge 
l’aventura difícil d’ésser humans. 

 

XI; «Elpènor» 

De l’odre fins a la resseca gorja 
feres, oh vi, tants de camins vermells! 
Veia dansar les llunes a parells 
en un cel enfurit com una forja. 

Quin salt, el meu, de ràfec a llamborda, 
sense relleix, sense graó entremig! 
Ara, si em moc, no sento mon trepig, 
car ombra só dins la sauleda borda. 

Viure? Per què? Oh corba de periples! 
Fregar, tot just, ribatges impossibles, 
voltar una mar amb alirets damunt. 

Desig, renom, virtut, triple quimera! 
Germans de rem, jo enfilo la drecera: 
vindreu amargs, cansats, i d’un a un. 
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6.2. ALBES I NITS 

 

«XXXIII» 

En quin ombrívol paradís m’esperes 
d’aigües planyents i d’arbres sense vent, 
engelabrit del teu desistiment, 
espectre de les meves primaveres? 

Enmig de tantes coses passatgeres, 
tu sols passaves inefablement! 
Sols vaig comprendre el teu llenguatge ardent 
quan ja amb les dures albes no vingueres. 

Ara estic sola en la presó de l’aire. 
Amb una mà indecisa de captaire, 
oh nit, ja fregues mon indúctil fang, 

fins que, convulsa, arrencaràs tot d’una,  
entre tu i jo feréstega vedruna,  
l’heura vermella de la meva sang. 

 

«XXXVI» 

Oh ressaca estel·lar del violeta, 
esborronada minva de la nit 
que ratlla amb la ferida del seu crit 
el vol crucificat de l’oreneta! 

El verd encén els brins, el blau s’alzina, 
murs de la llum i torres de l’esglai 
amb iris que es despleguen en desmai 
com si el cel fos el buc d’una petxina. 

Entremesclat panteix, doble agonia, 
l’espasa irrefutable que ens destria 
ens ha tallat d’un branc de somnis, sols, 

presos en tosca plenitud sobtada, 
oh lenta soledat, arremorada 
pel tomb de l’or tranquil dels gira-sols! 
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«XXXVIII» 

I jo, que al lloc d’amor era tornada, 
vaig adonar-me que no era jo: 
per l’esbarzer, pel riu; per una flor 
sola i només de soledat voltada. 

Agonia de llum! Tèbia agonia 
d’un aleteig sobtat en el pollanc, 
d’un tremolor en la flor color de sang 
que en aigua sense cel es reflectia. 

Alta vingué la nit: tranquil·la i alta; 
Damunt la rodonesa de la galta 
Lliscava amarga la dolçor del plor. 

Fugir!... Deixar i fugir! Si m’aturava, 
dreta al mig del camí, l’aire em portava 
panteix de fulles i un sospir de flor. 

 

 

6.3. D’AMOR I DE MORT 

 

XLVI; «[Sonet de guerra, I]» 

S’apaga als ulls el teu esglai de viure 
ofert, només, a la buidor del cel. 
L’ardorós degotall de sang fidel 
l’arbre de sang per la ferida lliura. 

A l’ombra dels fusells la rella encesa 
d’un minvant ha segat l’astre rendit; 
com la perla de bronze del teu pit 
té un espasme suau la nit malmesa. 

Legió d’elegits, pel somni vostre 
cadàvers sense nom i sense rostre, 
els àngels de la llum us deixen sols. 

S’eleva un plany de vostra boca closa 
per l’aire dolç fins on la mort reposa, 
on nit d’afusellats i rossinyols! 
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XLVI; «[Sonet de guerra, III]» 

Una branca esqueixada decantant-se 
besa el corrent nodrit del vostre fang; 
en el sepulcre blau pintat de sang 
anys i més anys el vostre cos descansa. 

Paisatge sense temps per a mortalla 
dels tendres morts i del teu pont trencat, 
esquinça Déu el cel ametrallat 
i una llàgrima d’or tèbia davalla. 

Com les ombres errant, un bleix de guerra 
dels abraçats per l’aigua i per la terra 
plana pels arrossars i els tarongers. 

Gireu el pensament, semença humana,  
el riu dels morts per als seus morts demana, 
oh país meu, un pensament només.  

 

XLVIII; «[Thamar]» 

Una alba d’heures negres i glicines 
propaga l’or del ventre teu, Thamar. 
En platja d’or el negre crit del mar 
ja és tumult d’escumes i gavines. 

De verge sang les roses n’endevines 
al pubis de color de blat segat, 
amb braç infant, pel cercle empresonat 
d’un braçalet de perles i petxines. 

De quin naufragi obscur revéns desfeta 
com una flor dintre la nit secreta 
sense retrets i amb ulls meravellats, 

si encara un palmell fort acaricia 
infinites blancors i l’agonia 
dels genolls durs, bessons i separats. 
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LIII; «[Ofèlia]» 

Per un camí que fuig i et mena presonera, 
amb lentituds de somni, floten esparsos vels, 
als salzes amargueja un glop de primavera 
i ploren, vora l’aigua, els rossinyols fidels. 

Tornaràs a la nit, blanca nadala trista, 
entre els verds moribunds i la boira naixent, 
la gespa es cobrirà de pètals d’ametista, 
als joncs i a l’argelaga hi haurà un gemec de vent. 

I amb els cabells cenyits de trèvols i d’ortigues 
coronaràs de flames subtilment enemigues 
la juvenil follia dels amants innocents, 

perduda i retrobada per la lenta camèlia 
que abalteix els estels i exalta els mars lluents, 
oh passatgera, en seda esquiva, dolça Ofèlia. 

 


