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RESUM DEL TREBALL 

 

Partint de l’obra Mirall trencat de Mercè Rodoreda, una de les més grans escriptores 

Catalanes de tots els temps nascuda enguany fa un centenari, hem pretès fer una anàlisi 

interdisciplinària en relació amb l’adaptació televisiva duta a terme per J. M. Benet i 

Jornet. Amb la documentació prèvia com a antecedent, hem pres els personatges 

femenins principals (aquells més ben dibuixats en la novel·la) com a objecte del nostre 

estudi de manera que el treball pugui ser el més rigorós possible. Així doncs, el nostre 

resultat és una extensa anàlisi comparativa que parteix dels trets més característics de 

Teresa, Sofia, Maria i Armanda per arribar a reflectir la manera com aquests mateixos 

personatges són retratats a la sèrie.  
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AGRAÏMENTS 

 

Ja fa gairebé un any des que ens vàrem embarcar en aquest projecte que, d’oïda sabia, 

que algú anomenava treball de recerca. Totalment inexperimentada en el terreny de la 

investigació i encara desconeixedora, fins i tot, del funcionament d’una biblioteca, vaig 

començar, mig a les palpentes, el recaceig.  

 

Ara mateix, però, resultaria gairebé impossible de mesurar o pesar l’ajuda rebuda 

d’aleshores ençà; de la mateixa manera que seria impracticable d’enumerar totes les 

persones que, directa o indirectament, m’han mostrat el seu suport. És per aquests 

motius que em disposo a donar gràcies, malgrat la dificultat de trobar les paraules 

adequades, a tots aquells que, en major o menor mesura, han fet possible la realització 

d’aquest treball. 

 

Així, d’entrada, he d’agrair-li a la tutora, Rosa Roca, el fet que acceptés la supervisió 

d’aquest treball amb la mostra d’un interès que no s’ha esvaït durant tot el camí 

recorregut. Vull donar-li les gràcies, doncs, per la proporció de consell i orientació 

sempre que ha estat necessari, així com per la facilitació de material de consulta de 

diversa naturalesa. 

 

D’altra banda, les meves mercès han d’anar dirigides tant a la meva família com als 

meus amics. Als primers, per la convivència durant els moments difícils de l’elaboració 

del treball. Als segons, pel seu suport en tot moment. Una menció especial he de fer a 

l’ajut de: Indalècio Gazquez, Jordi Higueras i Antonio Diez pels seus consells 

informàtics, Bernat Castro i Ingrid per les seves explicacions sobre estil i, Rafael 

Villaragut per la seva paciència.  

 

Finalment, només em resta el desig que aquestes paraules transmetin tot el meu 

agraïment a totes aquelles persones, oblidades fins ara, que han contribuït en la meva 

formació, acadèmica o no, i que, en certa manera, m’han permès d’elaborar aquest 

projecte en la forma present. I a tu, sigui qui sigui que es disposi a encetar la lectura 

d’aquest treball, per aquesta petita inversió del teu temps.
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I. OBJECTIUS 

 

La relació establerta entre els diferents tipus d’art des del seu naixement resulta 

innegable i gairebé ineludible. De la mateixa manera que pintura i escultura s’han 

relacionat íntimament al llarg del temps i ho han fet igualment amb l’arquitectura, les 

arts no plàstiques, les menys comunes i també les més innovadores han travat estrets 

lligams entre si. Així, la incorporació del cinema al món artístic a finals dels segle XIX 

amplià el ventall d’interrelacions i va donar lloc a un dels més comuns intercanvis dels 

nostres dies: les adaptacions o transposicions fílmiques a partir d’obres literàries.  

 

S’estableix d’aquesta manera, doncs, un fluctuós intercanvi entre dos mitjans de 

comunicació que, si bé es diferencien en gran part de llurs característiques, mantenen 

petits encreuaments i punts de contacte entre si. Són aquests que ens permeten de fer 

una anàlisi comparativa entre dues representacions d’una mateixa obra o d’un mateix 

model narratiu que es manifesta de forma fílmica i literària. Un estudi comparatiu 

d’ambdós models complets, però, podria abastar una gran extensió, inassolible en un 

treball de les característiques presents. És per aquest motiu que la nostra comparació se 

centrarà eminentment en l’adaptació dels personatges protagonistes femenins, tal com 

desenvoluparem més endavant. 

 

La primera part del treball, tanmateix, consistirà en una compilació d’informació amb la 

finalitat de contextualitzar l’obra treballada. Hem decidit d’incloure aquest apartat a 

l’inici de l’estudi amb l’objectiu de proporcionar una introducció teòrica a Mirall 

trencat que, a més de servir-nos de guia per a la comparació posterior, ens contextualitzi 

breument la figura de l’autora. Fem aquest esment sobre Mercè Rodoreda, partint del fet 

que durant l’any 2008 s’han dut a terme multitud d’actes en la seva memòria a causa del 

centenari del seu naixement; aniversari que, d’altra banda, ha esdevingut una de les 

nostres motivacions principals a l’hora d’elegir la temàtica d’aquest treball. Finalment, 

aquest apartat teòric comptarà amb una darrera secció que inclourà algunes dades 

bàsiques sobre l’adaptació. 

 

A continuació, passarem a la segona part del treball: l’anàlisi comparativa, que és, al 

mateix temps, el fruit de la nostra recerca. Així, partirem de la novel·la de Mirall 

trencat (utilitzarem l’edició de Club Editor Jove, Barcelona 2008, a la qual ens 

referirem amb l’abreviatura Op. cit. seguida de la pàgina de la qual extraguem la 

citació) per establir una comparativa respecte a l’adaptació fílmica del mateix nom 

elaborada per J.M. Benet i Jornet (en fer referència a aquesta darrera s’indicarà el 

número de DVD on trobem l’escena). 
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 A l’hora de dur a terme la nostra anàlisi, ens centrarem en els principals caràcters 

femenins a causa de la importància amb què compten les heroïnes femenines dins la 

narrativa de Mercè Rodoreda. En aquest sentit l’autora ha manifestat: «Si la dona és 

sempre la protagonista de les meves obres? De les novel·les, sí; dels contes, no [...]. 

Miri, un escriptor ha de conèixer les seves limitacions. I m’és més fàcil crear un tipus de 

personatge de dona que un personatge masculí.»1. A més a més, cal afegir que la 

literatura rodorediana ha estat estudiada darrerament per un determinat corrent crític 

sota l’òptica de la literatura de gènere. 2 

 

El nostre treball se centrarà, doncs, en els personatges protagonistes: Teresa, Sofia i 

Maria (components de tres generacions d’una mateixa família) i, finalment, Armanda 

(aquesta darrera com a protagonista pacient). D’entrada, es farà un plantejament inicial 

de la figura de cadascun dels personatges basant-nos en la novel·la rodorediana, 

mitjançant el qual es pretendrà donar una visió global del caràcter, per desglossar-lo 

després a partir de les relacions amb la resta de membres de la casa i de la simbologia a 

què es vincula en els apartats corresponents. Tot seguit, s’inclouran els apartats 

homònims als anteriors (caracterització general, relacions i simbologia) en els quals es 

desenvoluparà finalment l’estudi comparatiu de cada personatge. 

 

Aquest estudi es durà a terme, per tant, utilitzant com a base la novel·la Mirall trencat 

de Mercè Rodoreda i plantejant la comparació vers l’adaptació televisiva, també 

anomenada al llarg del cos del treball versió fílmica o cinematogràfica, filmografia, etc., 

amb referència al suport que utilitza. No és un objectiu d’aquest projecte, tanmateix, 

desvalorar en cap cas aquesta segona versió, sinó que pretén analitzar les diferències 

entre l’original i l’adaptació, sense considerar cap mena de possible superioritat sigui 

per part de la literatura o de la filmografia. Així, la utilització del terme adaptació rau 

en el fet que sigui aquest mateix mot el que utilitza J.M. Benet i Jornet a l’hora de parlar 

del seu projecte. 

 

En resum, aquest és un projecte que neix de la voluntat d’estudiar les possibilitats que 

ens proporciona la combinació d’un art antic com és la literatura, amb un art de recent 

descobriment com la televisió (o el cinema), a partir d’una obra cabdal de la literatura 

catalana. Triem, doncs, el camp dels personatges, amb la voluntat d’acotar la nostra àrea 

d’investigació i poder assolir la redacció d’una comparativa que, a més d’analitzar la 

figura de les heroïnes rodoredianes protagonistes a Mirall trencat, arribi a unes 

                                                      
1 MIRÓ VINAIXA, Mònica; MOHINO BALET, Abraham. Mercè Rodoreda. Autoretrat. 
 
2 TORRES, Montse. Mercè Rodoreda  «entre l’ombra i la claror». 
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conclusions que reflecteixin, de forma global, els principals canvis que aquests 

personatges pateixen en el traspàs de la literatura a la televisió. 
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II.  INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

1. L’AUTORA 

1.1 UNA BREU BIOGRAFIA 

 

 Mercè Rodoreda i Gurguí, nascuda el 10 d’octubre de l’any 1908 a Barcelona al si 

d’una família petit burgesa, passà els primers anys de la seva vida en una caseta amb 

jardí al barri de Sant Gervasi (que trobarem sovint reflectida en les seves narracions). 

Gaudí d’una infantesa primerenca en un ambient que podríem qualificar d’agradable, 

impregnat d’interès per la literatura (eminentment catalana), el teatre i la música.  Així 

doncs, assistí a dos col·legis diferents durant tres anys. Finalment, als nou anys, 

abandonà la seva educació a causa de la necessitat de fer companyia al seu avi, quan 

aquest es va ferir. La seva mort  l'any 1921 representà un fort cop per a la jove 

Rodoreda. 

 

En complir vint anys, Mercè contrau matrimoni amb el seu oncle 14 anys més gran que 

ella per interessos econòmics. Amb ell tindrà el seu únic fill: Jordi Gurguí. Anys més 

tard, considerarà aquest matrimoni com un incest. És en aquest marc que s'inicia la 

producció literària de l'autora. El 1931 reprèn els seus estudis assistint a classes de 

català al Liceu Dalmau, on serà encoratjada a escriure pel seu professor. Durant tota 

l'època de la segona república publicarà tant textos literaris (contes) com periodístics i 

s'introduirà en els ambients intel·lectuals barcelonins (amistat amb personalitats tals 

com Armand Obiols, Francesc Trabal, Joan Oliver...).  

 

A partir de l'any 1937, en el context de la guerra civil, ocuparà un càrrec de correctora al 

Comissariat de Propaganda de la Generalitat i es relacionarà amb escriptores de l'època. 

Serà aquest any que rebrà un premi per Aloma i se separarà del seu marit. Ja cap al final 

de la guerra, quan els nacionals entren a Barcelona, s'ha d'exiliar a França amb un grup 

d'intel·lectuals catalans organitzats per Trabal. Ben aviat Rodoreda es trasllada de 

Tolosa a París, ciutat que la corprendrà gràcies a l'ambient cultural que es farà palpable 

als seus carrers. Mesos més tard, es trasllada a Royssi-en-Brie, un poblet acollidor situat 

a prop de la capital, on habita juntament amb altres exiliats en un castell d'estil Lluís 

XII. Aquesta darrera estada marcarà fortament l'autora a causa de les relacions que hi 

mantindrà amb Armand Obiols. 

 

Amb l'inici de la guerra mundial, molts dels exiliats fugen cap a països llatinoamericans. 

L'any 1940 Mercè Rodoreda i Armand Obiols, entre altres, es veuen obligats també a 
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deixar París, sota l'amenaça alemanya, per establir-se aquest cop a Llemotges, on ell és 

detingut i forçat a durs treballs durant uns cinc mesos. Més tard, es traslladen a Bordeus. 

Acabada la guerra, tornen a París, en aquesta ocasió per viure en una petita cambra d'un 

barri cèntric i cosmopolita. És durant aquesta època que Mercè Rodoreda es dedica a 

gèneres d'escriptura breu com el conte o la poesia, al mateix temps que cultiva la 

pintura. L'any 1949 és nomenada Mestre en Gai Saber als Jocs Florals celebrats a 

Montevideo. 

 

L'any 1954 la parella Rodoreda Obiols es traslladarà a Ginebra a causa de la feina d’ell 

a les Nacions Unides. En aquest escenari, gairebé aïllat de la vida social, l'escriptora 

patirà una crisi a causa del propi envelliment i de la descoberta del pas del temps que 

comporta la mort, tot i que efectuarà diversos viatges a Barcelona. És, tanmateix, en 

aquest context on, entre altres obres, l'escriptora redacta una de les seves novel·les 

cabdals: La plaça del Diamant, i inicia la redacció de Mirall trencat, que no acabarà 

fins anys més tard a Romanyà de la Selva. 

 

L'etapa final de la vida de l'escriptora tindrà  lloc "al cor de l'Empordà" – com a ella li 

agradava de dir- on es traslladarà l'any 1972, a causa de la solitud que li havia provocat 

la mort de la seva parella un any abans. Allà, gaudirà d'una tranquil·la etapa de vellesa, 

rebrà el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes l'any 1980 i escriurà les seves darreres 

obres, deixant inacabada La mort i la primavera. L'abril del 1983 mor afectada d'un 

càncer a Girona, i és enterrada a Romanyà de la Selva. 

1.2 TRAJECTÒRIA NARRATIVA  

  

Ens trobem davant d’una de les obres més destacables de Mercè Rodoreda, a la qual 

podem considerar una de les escriptores més rellevants de tots els temps, especialment 

en l’entorn de la literatura catalana. La trajectòria professional d’aquesta autora, malgrat 

haver conreat diferents gèneres literaris i artístics, se centrarà bàsicament en el camp de 

la novel·lística. Apel·lant doncs, a les seves capacitats com a narradora, podem apuntar 

que tant el seu estil com la seva forma de tractar les obres (quant a personatges, 

temàtica, etc.) estaran en constant evolució al llarg de la seva carrera.  

 

Tant és així que Mercè Rodoreda, iniciada en un tipus de literatura convencional i 

sentimental amb obres com Sóc una dona honrada?, Del que hom no pot fugir, Un dia 

en la vida d’un home, Crim, i Aloma, de les quals, en èpoques posteriors, només 

reconeixerà la darrera a petició de Joaquim Molas, esdevindrà –tal com apunta Agustí 
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Esclassans- 3 una de les escriptores catalanes més innovadores i renovadores de la 

nostra literatura fins al moment de publicació de les seves obres, juntament amb Víctor 

Català i Aurora Bertrana. Aquest corrent, basat en la modernitat, serà continuat, anys 

més tard, per lletraferides catalanes tan destacades com Montserrat Roig.  

 

Com a conseqüència de l’esmentat procés evolutiu, centrant-nos ja en l’autora de Mirall 

Trencat, sembla que podem establir una divisió cronològica de la seva obra4 estretament 

lligada a la seva biografia, sense tractar-se en cap cas, d’una interpretació subjectiva. Dit 

d’una altra manera, tot i que en les seves obres apareixen sovint símbols que ens 

remeten inexorablement a la infantesa de la pròpia autora és, d’altra banda, ella mateixa 

qui ens confirma aquests fets a través de l’entrevista que publicaren Carme Arnau i 

Dolors Oller a La Vanguardia5, ja que confirma que en escriure diposita una part d’ella, 

i podem deduir, també de la seva història, en cada personatge. Tot i així, cal esmentar 

les línies que l’autora inclou sobre aquest aspecte al pròleg de Mirall trencat deixant 

clara la seva implicació amb els personatges que ella mateixa crea, desmentint d’altra 

banda la seva identificació amb ells. Textualment: «En tots els meus personatges hi ha 

característiques meves, però cap dels meus personatges no és jo.» (Op. cit. pàg.13). 

 

Seguint aquesta divisió cronològica, com anàvem dient, podem qualificar l’etapa més 

primerenca i de joventut com un procés d’aprenentatge, tal com la mateixa Rodoreda6 

apunta, de la que esdevindrà la seva principal eina de treball: la llengua catalana. Serà 

també en aquest període que l’escriptora s’iniciarà en el periodisme, passant més tard, 

amb escassos vint anys, a les seves primeres novel·les i contes, que ella mateixa 

qualifica d’«horribles». Així, en l’obra anteriorment citada, diu: «Són tant horriblement 

dolentes que són la meva vergonya; és allò que es diu un pecat de joventut que m’ha 

anat perseguint tota la vida». És en aquesta primera etapa, tanmateix, on cal cercar 

l’origen dels personatges femenins rodoredians i els estrets lligams que establiran amb 

l’autora, de moment, relacionats amb l’edat (donat que els personatges dels seus contes i 

novel·les primerencs es troben tots en la jovenesa).7 

 

No serà, però, fins al recull Vint-i-dos contes que la narrativa rodorediana patirà una 

evolució important, ja que la concepció del món per part de l’autora serà diferent i, per 
                                                      
3 PORTA ESPLUGA, Roser. «Les primeres novel·les de Mercè Rodoreda, antisentimentalisme i humor»  a Serra 
d’Or  577, Gener de 2008.  
 
4 Utilitzada per Carme Arnau a Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda, el mite de la infantesa. 
 
5 ARNAU, Carme; OLLER, Dolors. «L’entrevista que mai no va sortir. Una conversa inèdita amb Mercè Rodoreda». 
La Vanguardia. 2-VII-1991. 
 
6  MIRÓ VINAIXA, Mònica; MOHINO BALET; Abraham. Mercè Rodoreda. Autoretrat.. 
 
7 ARNAU, Carme. Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda, el mite de la infantesa.  
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tant, també ho serà la que transmetrà en les seves obres. Pel que fa a les característiques 

que emmarquen aquesta època, coincideixen generalment amb les de la seva obra 

central: La plaça del Diamant. En aquest cas la protagonista, novament femenina, 

traspassarà els límits de la joventut, per arribar a una edat adulta al final de la qual 

assolirà l’alliberament.  

 

En les obres d’aquesta etapa, es produirà un canvi en els aspectes argumentals (relació 

entre els personatges, especialment home-dona, que passaran a ser complementaris) així 

com pel que fa a les tècniques narratives, ja que la majoria de les vegades el punt de 

vista serà adoptat per una primera persona protagonista. A això cal afegir tècniques 

modernes com el monòleg interior a partir de les quals, sovint, es constituira una obra 

de manera molt semblant a una bildungsroman. 

 

Finalment, l'autora passarà per un tercer període en el qual podem situar Mirall Trencat. 

Es tracta d'una literatura produïda durant la vellesa de  Rodoreda en la qual els 

personatges, a més d'arribar, com ja s'ha dit anteriorment, a l'edat de l'autora en aquell 

moment, la sobrepassen i arriben sovint a la mort, de manera que tanquen el cicle de la 

vida humana. És d'aquesta manera que s’afegeix un nou element en la narrativa 

d'aquesta escriptora: el final de la vida, que donarà pas a la introducció del mite. Són 

aquestes noves premisses, inserides ja al final de la carrera literària rodorediana, les que 

ens porten a parlar d'una culminació de la seva obra en aquesta etapa, juntament amb 

l'apropament a l'art simbolista a partir d'alguns signes fixos i concrets, i la introducció 

de la fantasia dins el camp de la novel·lística. Cal afegir a això la introducció d’una 

certa visió decadentista de l'entorn a partir d'un notable tancament dels personatges, que 

ja no tan sols hauran de patir la solitud, sinó que es veuran abocats a l’aïllament. 
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2.  MIRALL TRENCAT, LA NOVEL·LA 

2.1 TEMÀTICA: EL PAS DEL TEMPS DESTRUCTIU 

 

Mirall trencat suposa una de les obres centrals en la carrera literària de Mercè 

Rodoreda, especialment dins el període de vellesa. Així culminarà el seu recorregut 

literari en esdevenir la seva darrera publicació de pes. D'altra banda, és aquesta mateixa 

obra la que constitueix el màxim exponent de la seva producció novel·lística quant a 

estil i trama, ja que inclou els trets més característics de la riquesa rodorediana: els que 

es recullen en el seu darrer període literari, a més d'altres que fan d'aquesta novel·la un 

text especialment pulcre i, al mateix temps, profund en tant que planteja una reflexió 

sobre el destí decadent de l'ésser humà i, en especial, de la figura femenina. 

  

Tant és així, que la present novel·la centra el seu argument en la degradació d'una 

família que no és capaç d'adaptar-se als canvis socials. Així culmina aquesta decadència 

amb la completa destrucció de l’espai de la torre on havia transcorregut la vida de tres 

generacions (o dues, tenint en compte el tràgic destí dels infants) i, per tant, gran part de 

la trama de la novel·la. Juntament amb els edificis, també els personatges acusen el pas 

del temps. Així, la mort esdevé un element present al llarg de tota l'obra, que fa acte de 

presència en nombroses ocasions tant en les persones adultes com en els nens. Aquest 

element destructiu es fa especialment latent en els personatges femenins, tal com apunta 

Neus Carbonell, 8 ja que els elements relacionats amb la feminitat (per exemple, la 

maternitat) són mostrats com un càstig a causa de les relacions amb el sexe oposat. 

Conseqüentment amb aquesta visió, serà Sofia l'única dona de la saga que sobreviurà, ja 

que ella no accedirà a la bona relació entre ambdós sexes, humiliarà el seu marit i es 

mostrarà sempre com un personatge dur, de forma que s’allunyarà de la seva feminitat 

autodestructora. 

  

Com diu Marta Nadal al postfaci a Mirall Trencat (Op. cit. pàg. 404), aquesta obra 

resulta, al cap i a la fi, una novel·la d'amor i de mort, ja que són aquests dos elements en 

tensió els que restaran latents de forma continuada al llarg de tota la trama. Així doncs, 

es pot parlar de l'estreta relació que s'estableix entre la vida i la mort. Ens adonem que 

sovint la vida és representada per relacions amoroses de final tràgic, de manera que es 

relaciona amb l'altre extrem de la tensió: la mort. D'aquesta mateixa manera, la vida se 

sotmet al pas del temps fins al punt que, com apunta Oriol i Giralt9, és aquesta sensació 

                                                      
8  CARBONELL, Neus. «La representació de la feminitat en l'obra de Mercè Rodoreda». Escola Catalana. Vol. 449, 
any XLIII. 
9 ORIOL I GIRALT, Joan. Mirall trencat de Mercè Rodoreda. 
 



MIRALL TRENCAT,  DEL LLIBRE A LA TELEVISIÓ  INTRODUCCIÓ: LA NOVEL·LA 
 

17 
 

de deteriorament l'única que preval a la fi de la tràgica història de la família Farriols-

Valldaura amb la destrucció tant dels seus components físics (els personatges), com dels 

espais simbòlics (l’espai de la casa). 

2.2 TÈCNIQUES I ESTIL NARRATIU 

 

Basant-nos en el pròleg que la pròpia autora dóna a Mirall trencat (un pròleg que, cal 

dir-ho, va ser molt esperat i també aclamat en el seu dia ja que ens dóna algunes claus 

importants per a conèixer part de l’obra rodorediana), podem dir que per a Mercè 

Rodoreda l’estil suposa un tret substancial, imprescindible i definidor. Així, a l’inici del 

citat document, trobem les següents paraules: «Per escriure bé entenc dir amb la 

màxima simplicitat les coses essencials [...]. Tota la gràcia de l’escriure radica a 

encertar el mitjà d’expressió, l’estil. Hi ha escriptors que el troben de seguida, d’altres 

triguen molt, d’altres no el troben mai». Cal apuntar, tanmateix, que l’estil que 

caracteritza aquesta autora no és, ni molt menys, uniforme, sinó que ha patit una 

evolució conseqüent a la de les seves obres literàries, ja que, com ella mateix declara: 

«Per arribar a escriure, i s’entén que bé, cal de primer haver viscut»10. 

 

Així, la present obra, nascuda d’idees tan vagues com una casa abandonada o un jardí i 

escrita a partir del que esdevindria el dinovè capítol de la segona part («Eladi Farriols de 

cos present»), dóna un gir insospitat a la narrativa de Mercè Rodoreda i es va 

configurant, a poc a poc, com la història d’una família rica amb les complicacions 

conseqüents: els personatges necessaris són molts i les històries entrelligades, no gens 

menys abundants. De la mateixa manera, l’obertura exigida per la pròpia trama és major 

que la de la resta de les seves obres, fet que obliga l’autora a deixar i reprendre la 

redacció de Mirall trencat per dedicar-se a novel·les i contes més simples i 

convencionals en diverses ocasions. 

 

Finalment, doncs, Mirall trencat es constituirà amb un estil propi respecte al qual 

l’autora diu: «un estil que no era el meu [...]. Escrivia a poc a poc, jo que escric a raig, 

sense prendre notes, sense projectar situacions». D’aquesta manera, enriqueix el seu 

estil amb una combinació de tècniques narratives que ja eren habituals en les seves 

obres anteriors, com ara el monòleg interior que ara li permetrà de donar realisme i 

vivacitat a determinats capítols molt concrets11, amb unes altres de noves. En aquesta 

obra, Mercè Rodoreda abandona la tècnica d’un narrador protagonista que s’explica en 

primera persona, adopta la tercera persona narrativa i aplica la tècnica del narrador 

omniscient, que li permet descentralitzar l’acció, ja que a mesura que avancen els 

                                                      
10 MIRÓ VINAIXA, Mònica; MOHINO BALET; Abraham. Mercè Rodoreda. Autoretrat. 
11 Només es conserva la primera persona relacionada amb la tècnica del monòleg interior al capítol IX de la tercera 
part («El fantasma de Maria») i en alguns fragments del capítol X de la segona part («Ramon i Maria»). 
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capítols, s'adopta l'òptica de diferents personatges. Així, la història fundada al voltant 

d’una família deixa de tenir un protagonista exclusiu i permet el pas al protagonisme 

múltiple que engloba, a més dels caràcters principals com Teresa Goday o la seva filla 

Sofia, un altre tipus de protagonistes. Aquests seran tant els nens (que viuran en un món 

paral·lel al dels adults, amb els mateixos sentiments: amors, enveges i menyspreus) com 

personatges que semblaran a primera vista secundaris, però que posseiran un fort pes 

dins la novel·la; en aquest camp es troba el personatge d’Armanda. 

 

D’altra banda, trobem en la tècnica de la novel·la que ens ocupa un acusat joc temporal. 

En altres paraules, els fets no passen de forma lineal, sinó que, sota el vel del secret (un 

altre dels temes clau de Mirall trencat), es combinen entre si i no ens permeten 

d’observar la història com una realitat completa fins que no és gairebé acabada. Els 

personatges es van presentant i introduint en l’argument progressivament, de la mateixa 

manera que ho faran els seus secrets de forma coherent amb l'estructura de la novel·la. 

Aquests darrers, però, no els coneixerem sovint fins més avançada la història, quan el 

narrador omniscient, adoptant l’òptica (que no la veu) d’un altre personatge, ens els 

revelarà.  

 

Finalment, doncs, podem cloure aquest apartat fent esment dels flashbacks, molt 

freqüents a la novel·la per la seva relació amb el tema del secret . Així, es podria 

apuntar que el discurs resulta fragmentari, és a dir, no narra la història d’un personatge o 

de la família en el seu sentit global -de principi a fi o a la inversa- sinó que a través de la 

introducció per parts dels personatges primerament, i després dels diferents episodis de 

les seves vides, relacions, sentiments i secrets, es crea una mena de trencaclosques que 

no ens donarà una visió completa i acabada de tota la nissaga fins als darrers capítols, 

moment en què finalment es presentarà la unió de totes les parts i les seves 

conseqüències (destins dels personatges). 

2.3 SIMBOLOGIA BÀSICA 

 

Com ja s'ha apuntat anteriorment, la simbologia suposa un dels punts importats a 

considerar a l'hora de treballar sobre Mirall trencat, donat que suporta gran part del pes 

de l'obra a nivell de continguts i significació. Així podríem dir que, a través de símbols 

de molt diversa naturalesa, l'autora crea un submón que recolza el real, i hi esdevé 

paral·lel. A més a més, els símbols posseeixen igualment una funció representativa de la 

reflexió principal ja que, paral·lelament als personatges i les seves relacions, objectes i 

espais lligats als caràcters es degraden, acusen el pas del temps i arriben fins a la 

destrucció final. 
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A causa de la gran quantitat de símbols que conté aquesta novel·la, en reflectim aquí 

una possible classificació en diferents nivells12: 

 

• Primerament, en el camp de la concreció, cal citar els objectes, sempre 

extremadament detallats, fins al punt que poden aparentar tenir vida pròpia, enllaçant 

amb la idea de l’autora que «allò que compta en una novel·la són els detalls»13. En 

aquest nivell cal destacar, en primer lloc, aquell que dóna títol a la novel·la: el mirall 

que, d'altra banda, és un objecte constant en la carrera narrativa de l'autora. Aquest es 

relaciona directament amb la idea del pas del temps que desenvolupa la novel·la i 

reflecteix l'envelliment dels personatges, essencialment femenins (ja que el mirall és 

típicament femení). A més, a través dels canvis tant físics com psicològics, el 

personatge es veu aïllat al mirall, és a dir que al mateix temps que simbolitza el 

transcurs de la vida, també representa la soledat. El final d'aquest símbol ve donat, 

doncs, per la mort d'allò que reflecteix de manera que, quan el darrer membre de la 

família abandona la torre, l'existència del mirall no té cap sentit i s'esbocina. 

 

Ens trobem, a més a més, amb tot un conjunt d'objectes que reapareixen al llarg de tota 

la novel·la lligats a diferents personatges o a les relacions entre aquests i que segueixen 

el mateix curs vital que el mirall: es degraden i desapareixen amb la mort del personatge 

al qual corresponen. Aquests objectes solen ser bàsicament flors  i joies (totes dues 

relacionades estretament amb l'autora, ja que sentia devoció per elles), que van establint 

connexions al llarg de tota la novel·la i arriben a actuar, com apunta Carme Arnau, com 

una mena d'alter ego dels personatges que les llueixen.  

 

En el context anterior, cal esmentar l'agulla de pit, un collar de diamants i robins i les 

roses de color de carn lligades a Teresa, per exemple, o les de color vermell, al notari 

Riera, amb el qual també es relaciona un elegant paraigua. Quant a Sofia, es veu 

relacionada amb una maragda, que llueix des de joveneta en un anell. A més, amb 

referència a les relacions, especialment amoroses, entre dos personatges podem 

observar com les violetes representaran el lligam entre Bàrbara i Valldaura ( i, més tard, 

Sofia i Valldaura ja que aquesta s’enamorarà del seu pare); les flors de pomera i les 

flors blanques dels lilàs, la relació de Valldaura amb Teresa; les flors de cirerer, el 

vincle d’aquesta darrera amb el notari Riera; o, de forma especialment destacable, la 

perla grisa, que representarà els diferents homes en la vida de Teresa. 

  

                                                      
12 Per a la interpretació de la simbologia ens remetrem en especial a les interpretacions de Carme Arnau a Introducció 
a la narrativa de Mercè Rodoreda, el mite de la infantesa i de Marta Nadal al postfaci que s’inclou en l’edició citada 
de Mirall Trencat. 
 
13 ARNAU, CARME. Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda, el mite de la infantesa. 
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• D'altra banda, apareixen també a Mirall Trencat un seguit d'espais simbòlics, no gens 

menys relacionats amb els personatges. D'entrada, l'espai més gran és la torre, que 

suposa el món aïllat de la família Farriols Valldaura, on tindrà lloc el transcurs de 

l'acció de forma gairebé exclusiva. No obstant això, la finca corresponent a aquesta torre 

es compon d'una sèrie d'espais amb característiques ben diferents entre si, un dels més 

significatius dels quals és el jardí. Aquest, juntament amb el món de darrere de les 

cortines i la teulada (espai privat de Ramon i Maria), esdevé el món dels nens i, com 

apunta Rodoreda en el pròleg de Mirall trencat, un dels protagonistes de la novel·la.  

 

El jardí, doncs, configurat com a espai mític, donats els estrets lligams que s'han 

establert entre aquest («el jardí de tots els jardins») i l'espai d'infantesa de la pròpia 

autora14, a banda de ser l'espai exterior per excel· lència, compta amb els seus propis 

símbols: l'estany, que amb l'aigua fosca suposa un espai per a la mort; el llorer, símbol 

d'immortalitat, on Maria decideix acabar els seus dies i eternitzar, per tant, la seva 

infantesa; el banc de les glicines, la gàbia dels ocells, la caseta dels safareigs amb els 

rosers de color de carn, la paret de la cuina, l’heura, etc15. Tanmateix, podem trobar 

altres espais a la casa, en especial el pou i aquells pertanyents al món de les minyones 

com la cuina, que donen una nota d'alegria i despreocupació. 

Finalment, cal afegir, en aquest nivell, un petit apunt sobre la importància de l’aigua, 

configurada com a espai a Mirall trencat. Aquest element, símbol tant de vida (els nens 

neixen de l’aigua), com de mort (seguint el mite d’Ofèlia), serà present dins i fora de la 

casa. Així, ja en un principi Teresa introdueix l’aigua a la torre amb la piscina de 

l’entrada, que omplirà de nimfes i peixos de colors. A aquest espai interior i artificial, 

associat al món dels adults (especialment al caràcter capriciós de Teresa durant la seva 

maduresa esplendorosa), es correspon l’espai exterior del jardí. Aquest, natural, primitiu 

i incontaminat es relaciona directament amb el món dels infants i amb les idees de 

puresa, innocència i, fins i tot, crueltat inconscient que el caracteritzen. Efectivament, 

l’aigua del jardí té un simbolisme força rellevant en relació amb la infantesa: hi ha la 

bassa, espai dels jocs, però també espai de la mort de Jaume; i, d’altra banda, el llorer 

que, en el moment del suïcidi de Maria, es confon amb l’aigua negra: «el llorer, fullat 

sota seu, que el vent feia gronxar, semblava un mar d’aigua negra» (Op cit. pàg. 268). 

 

                                                      
14 La primera casa de Mercè Rodoreda s’ubicava, igualment que la torre de la novel·la, en el barri barceloní de Sant 
Gervasi, un barri envoltat de torres i jardins que l’autora solia recórrer amb el seu avi. A causa de la importància que 
la seva època d’infantesa tingué per a l’autora, tal com s’explica a Autoretrat, l’espai on transcorregué és sovint 
reflectit en les seves novel·les. D’aquesta manera, a Mirall trencat, idealitza tant la torre com el jardí, pensant, pel 
que fa al darrer, en el parc abandonat de prop de casa seva, el parc del marquès de Can Brusi (pròleg de Mirall 
trencat). 
 
15 Podem observar en aquest fragment la importància que les flors prenen en l’obra de l’autora, així com en la 
definició de l’espai on té lloc la novel·la. 
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• En un tercer nivell, trobem l'aparició dels animals de forma repetida al llarg d'aquesta 

obra: des de les aus de la gàbia del jardí (especialment els paons que recorden l’hora de 

l’amor entre Teresa i el notari Riera), fins a la tórtora anunciadora de la mort, passant 

pels insectes amb què els nens acostumen a jugar (aquells que guardaran en uns pots, les 

papallones...) o les abelles que empaiten l'Eulàlia. Alguns mereixen especial menció per 

la seva rellevància com són, en l'última part, la teranyina i la rata, dos elements en 

tensió símbol de pervivència i destrucció respectivament. Com ja sabem, la teranyina 

representa l'esperit de Maria que no se'n va de la casa fins que Armanda, aquella qui 

l'estimava, s'adona de la seva presència i l’allibera. Cal relacionar, d'altra banda, aquest 

personatge amb la presència d'éssers alats, símbol d'alliberament, ja que mor amb 

l'aparença d’un àngel16 amb la finalitat d'escapar d'un món que no vol ni tan sols 

conèixer, el dels adults.  

 

• Finalment, hem de fer al·lusió a l’aparició simbòlica dels colors a Mirall trencat. Cal 

relacionar-los, d’entrada, amb els personatges, ja que serà d’aquesta manera com ens 

apareixeran la majoria de les vegades. Així, cada protagonista s’identificarà amb uns 

colors determinats que trobarem en la seva vestimenta, en els seus objectes simbòlics, 

en l’espai on es mouran, etc. Per exemple, Teresa s’identifica amb els colors eixerits, 

vius; Maria, amb el blanc de la puresa i el vermell de la sang; i, Sofia, amb tonalitats 

esmorteïdes. D’altra banda, els colors també cobraran importància en el conjunt de la 

novel·la en general, ja que sovint se’ns descriuran cossos partint de la seva coloració. 

En aquest context trobem l’aigua negra de la bassa, l’heura que va canviant de color, el 

negre del llorer, etc. 

2.4 ELS PERSONATGES 

 

«Contràriament als que fan tesi sobre la novel·la, crec que l’important serà sempre el 

personatge. En les novel·les només pretenc de crear-ne. Procuro que, encara que siguin 

esquemàtics i poc explicats, hi hagi emoció en els personatges, que es vegi la seva 

vida.»,17 manifesta la pròpia autora. 

 

El fet que, com ja s'ha dit, Mirall trencat sigui una novel·la argumentalment 

enrevessada i completa, és a dir, creada a partir de diferents punts de vista, potencia la 
                                                      
16 Vegeu pàg. 60-61 d’aquest treball. 
Com s’explica a la biografia de l’autora Autoretrat, la presència d’aquests éssers alats, en la novel·la rodorediana 
remeten a la figura del seu avi estimat: «Em va dir una vegada [l’avi] que quan ell no estigués amb mi jo no havia de 
tenir por, perquè hi havia un àngel que tenia cura exclusivament de mi. Això em va emocionar terriblement, i em 
provocava una espècie d’inquietud... El meu avi va emmalaltir i va morir quan jo devia tenir uns onze anys. L’àngel, 
jo no el veia, però, ja que l’avi m’havia dit que hi era, no en tenia cap dubte. I, és clar, quan es feia fosc em venia 
aquesta inquietud, aquest desig de veure’l. Certament, simbolitza l’amor en les meves novel·les. I la mort. Això ve de 
lluny.» (MIRÓ VINAIXA, Mònica; MOHINO BALET; Abraham. Mercè Rodoreda. Autoretrat). 
 
17

 MIRÓ VINAIXA, Mònica; MOHINO BALET; Abraham. Mercè Rodoreda. Autoretrat. 
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creació d'uns personatges igualment complexos, tant pel que fa al nombre (els 

personatges són sorprenentment abundants, especialment els secundaris) com quant a la 

seva personalitat i entorn. Així, ens trobem amb una gran diversitat de caracterització 

respecte a la qual cal dir que predominen els personatges de classe benestant i sense 

preocupacions econòmiques -posició de la qual s'exclouen tan sols els membres del 

servei, entre els quals l'únic que pren rellevància és Armanda- i els personatges 

femenins.  

 

Cal afegir, tanmateix, amb referència al conjunt de personatges de la novel·la, 

exceptuant-ne els del món de la cuina, que comparteixen alguns trets característics. Per 

exemple, tots els personatges, fins i tot els de poca edat, presenten una pèrdua del 

caràcter de joventut a causa d'unes preocupacions al voltant de la vida que els porten a 

la solitud, i al tancament envers el món18. Aquest aïllament s'alimenta també del secret 

que tots els personatges mínimament rellevants posseeixen, un secret que els uneix (ja 

que, altrament, la família es veuria disgregada), però que, al mateix temps, els distancia 

i els porta a alimentar-se del record, un record que a mesura que s'acosta la vellesa es va 

fent més fort i latent en la seva vida. 

 

A més a més, la infelicitat, sovint provocada pel fracàs o la insatisfacció amorosa, arriba 

a constituir un tret comú de tots els personatges. En aquest sentit, cal dir que tots 

s’enamoren realment de la persona equivocada, d’aquella amb la qual no podran arribar 

a mantenir una relació, fet que els aboca a la tragèdia del seu món íntim (d’aquí el 

profund pessimisme i desencís que traspua de tots ells). 

 

D’altra banda, també tots els personatges comparteixen la profunditat com a 

característica comuna. En altres paraules, tots els protagonistes són rodons i, per tant, 

s’allunyen de tota mena d’estereotip. Així, al llarg de la novel·la, ens adonem, 

mitjançant l’anàlisi psicològica que s’hi va duent a terme, que cap dels personatges no 

és bo o dolent completament, sinó que cadascun d’ells inclou una barreja de tots dos 

trets. Pel que fa a aquesta part dels caràcters, cal afegir també, en tots ells, un deix 

d’amoralitat. Aquesta característica es farà notable ja mitjançant comportaments poc 

ètics, ja mitjançant sentiments socialment prohibits. Així, ens trobarem sovint amb uns 

personatges que menteixen, actuen per interès de forma egocèntrica o cometen 

infidelitats. 

 

Tal com hem dit, són els personatges femenins els més abundants en la novel·la i, per 

tant, són aquests en els quals se centra tant l'acció com la descripció. En conseqüència, i 

per oposició, els personatges masculins queden desdibuixats o relegats a un segon pla, 

                                                      
18

  ARNAU, Carme. Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda, el mite de la infantesa. 
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exceptuant-ne Eladi Farriols, que és presentat com el personatge masculí més mediocre 

i que, revelant el seu secret, col·labora en la destrucció de la família. A més a més, els 

personatges masculins també solen funcionar a manera d'engranatge entre dos 

personatges femenins oposats, normalment un de present i un de passat (Valldaura entre 

Bàrbara i Teresa, Eladi entre Pilar i Sofia, Amadeu Riera entre la seva muller 

Constància i Teresa...).  El contrari passa al món dels infants, on és Maria qui funciona 

com un centre amb doble personalitat: tendra amb Ramon i cruel amb Jaume19.  

 

Una menció especial mereixen, doncs, els personatges femenins protagonistes d'aquesta 

novel·la, que estaran relacionats i representats sempre amb un color i una flor que 

arribarà a ser una mena d'alter ego; a més a més, alguns també estaran lligats a una joia, 

o altres objectes. 

 

Entre aquests personatges, cal parlar primerament de Teresa Valldaura, l'engranatge 

central de la novel·la que, a través de la seva ascensió social inicia la història d'una 

família benestant. Serà, doncs, una protagonista aparentment abocada a la vida, que 

seguirà el seu curs normal, per oposició a Maria que estarà abocada a la mort. Igualment 

es diferenciaran pel fet de pertànyer a móns diferents: el dels adults i el dels infants 

respectivament.  

 

També procedents del món dels adults, amb una relació de tensió moguda per enveges i 

secrets, podem destacar dos personatges més: d'un costat Sofia, propietària final de la 

casa, freda i dura que serà l'única dona supervivent de la família i de l'altre, ja per 

acabar, Armanda que, tot i no pertànyer a la família; per un lligam de sang, esdevindrà 

la seva vertadera ànima i, com un àngel de la guarda, serà l'última habitant de la casa. 

                                                      
19

  ARNAU, Carme. Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda, el mite de la infantesa. 
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3. LA SÈRIE TELEVISIVA 

 

La idea de Mirall Trencat com a sèrie televisiva neix l’any 1977. L’encarregat de la 

transposició, J.M. Benet i Jornet, posterior guionista de nombroses sèries catalanes, 

treballà en els tres primers capítols en col·laboració amb la pròpia Rodoreda, de la qual 

rebé la conformitat. El projecte però, fou paralitzat al cap de poc temps i no es 

reprengué fins tres anys abans de la seva emissió, que tingué lloc per primer cop l’abril 

de l’any 2002. Aquesta vegada, la saga s’estrenava com una de les grans produccions de 

l’any emeses per TV3 sense el consentiment de l’autora original, però, i amb opinions 

per a tots els gustos.  

 

La idea inicial de reprendre aquesta producció sorgí a les instal·lacions de Diagonal TV, 

a la qual s’afegí poc temps després TVC (Televisió de Catalunya). També es comptà 

amb la participació de Via Digital. Finalment, el projecte fou impulsat pel Departament 

de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que hi col·laborà i li donà suport. 

 

A causa de la importància que se li atorgà, doncs, tot el procés de transposició de la 

sèrie comptà amb grans personatges i empreses del món de la televisió. D’entrada, com 

hem dit, el paper de Benet i Jornet fou especialment rellevant ja que assumí tota 

l’elaboració del guió personalment. A més, la direcció va ser a càrrec d’Orestes Lara, 

director d’altres serials televisius tant per a TV3, com ara 16 dobles (2002), com per a 

altres cadenes, com la recentment emesa Amar en tiempos revueltos (2005) o de 

pel·lícules com ara Estocolmo (2004), entre altres. 

  

El repartiment, d’altra banda, no fou menys prestigiós, car comptà amb un nombre 

elevat de cares conegudes i grans figures de la televisió catalana. Els papers quedaren 

assignats de la següent manera20: 

 

                                                      
20 Fitxa artística extreta del web de Televisió de Catalunya publicada en l’apartat dedicat a aquesta sèrie 
(http://www.tv3.cat/mirall_trencat).  
 
Les imatges de les actrius principals que seran objecte del nostre estudi, així com d’altres de la sèrie televisiva, es 
poden veure a l’annex. 

Teresa Carme Elías Eulàlia Núria Hosta 

Armanda Emma Vilarassau Ramon Bruno Bergonzini 

Sofia Irene Montalà Sr. Rovira Enric Arredondo 

Eladi Miquel Sitjar Adela Julieta Serrano 

Salvador Abel Folk Quim Jordi Boixaderas 
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D’aquest

a 

manera, 

doncs, quedà configurada la sèrie televisiva el rodatge de la qual durà disset setmanes 

amb els esforços corresponents. La participació d’actors/actrius fou de noranta-set 

personatges i cinc-cents figurants, a banda del personal tècnic, de maquillatge, vestuari, 

etc. que formà un equip fix de 80 persones (que es mantingué durant la postproducció) 

sumat a 33 reforços de rodatge en diferents departaments.  Pel que fa als escenaris, no 

s’utilitzà cap decorat ni el rodatge en plató, per tant es feren servir localitzacions reals 

com ara: a Gualba, Can Pau; Casa Vilalba; a Cardedeu, la Casa principal i la Casa 

Papiol; a Vilanova i la Geltrú, Museu Romàntic (pis del personatge Sr. Rovira); Can 

Culleretes i Mercat d'Arenys (simulant La Boqueria).21 El resultat foren tretze capítols 

d’uns cinquanta minuts de durada cadascun, que fa poc van quedar compilats en tres 

DVD.  

 

La primera emissió, que comptà amb dos capítols, tingué lloc el 24 d’abril de l’any 

2002. A partir d’aquest dia, de forma consecutiva, se’n televisà un cada dimecres. 

L’acollida del públic, en tractar-se de l’adaptació d’un conegut clàssic català, fou bona 

tal com mostren les estadístiques:22 aquests dos primers capítols aconseguiren una quota 

de pantalla (o share) del 23%, és a dir, una mitjana de 704.000 espectadors, de manera 

que va esdevenir el programa més vist a Catalunya de la seva franja horària, passant fins 

i tot per davant del futbol. 

Tot i tenir una bona acollida entre el públic, el serial rebé crítiques sobre alguns 

aspectes, en especial tècnics. Entre aquests, es troben la qualitat de la imatge, per a la 

qual s’utilitzà un filtre que redimensiona els escenaris naturals de tal forma que 

aparenten ser un decorat; i el so, ja que les veus no són naturals, sinó que s’introduïren 

de forma extradiegètica i amb un lleu retard respecte a la imatge, tot i que el doblatge 

fou a càrrec dels mateixos actors o actrius. Quant al repartiment, les opinions foren 

moltes i molt diverses: des les absolutament satisfetes amb el resultat fins a les més 

disconformes, essencialment a causa de la repetició d’actors/actrius entre aquesta i 

altres sèries. Una disconformitat especial provocà l’assignació del personatge de Sofia, 

ja que es mostra com una jove maca i, en certa manera, tendra, allunyada de la 

descripció feta per Rodoreda com una noia freda, distant i buida de sentiments. 

                                                      
21  Dades de producció extretes del web de TVC (veure nota anterior). Sic. 
 
22 Dades publicades per l’administració del fòrum en xarxa creat amb motiu de l’estrena de la sèrie televisiva. 

Riera Ramon Madaula Felícia Imma Colomer 

Pilar i Maria Marieta Orozco Rosa Anna Azcona 

Miquel i Jesus Santi Ricart Fontanills Josep Mingue 
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III. RESULTATS: ANÀLISI DELS PERSONATGES 

1. TERESA GODAY 

1.1 PLANTEJAMENT DEL PERSONATGE 

1.1.1 CARACTERITZACIÓ 

 

Teresa, protagonista aparent23 i fil conductor de la història, que s’inicia a la seva 

joventut i finalitza pocs capítols després de la seva mort, esdevindrà al llarg del relat un 

personatge de referència, psicològicament molt profund. Així, no tan sols trobarem en 

aquest personatge una part afable i bondadosa (especialment accentuada cap a la seva 

vellesa), sinó que també hi podrem observar certa mesquinesa. Sovint, Teresa Goday 

serà un personatge amoral, que actuarà per interès i mentirà quan sigui necessari a fi 

d’aconseguir allò desitjat. 

 

A més a més, Teresa se’ns presenta com una noia molt barcelonina, físicament bonica i, 

sobretot, coneixedora de la seva bellesa. Així, utilitzarà els seus encants per a finalitats 

totalment interessades encobertes per la dissimulació. No obstant això, l’heroïna 

principal del món dels adults, no és un personatge buit de sentiments sinó que, tot al 

contrari, també s’enamorarà en més d’una ocasió així com també arribarà a mostrar 

sentiments positius cap a alguns dels membres de la casa.  

 

Basant-nos en el que hem exposat anteriorment, juntament amb els estudis de Joaquim 

Poch24, haurem d’incidir en el caràcter canviant de Teresa, que trobarem sovint reflectit 

en el seu comportament, de manera que ens serà mostrada com una dona capriciosa, a 

qui agraden les coses boniques (alguns objectes com la font, la gàbia dels ocells, etc.). 

Teresa té, a més, un sentit de la propietat molt marcat, tret caracterològic que queda 

patent en l’acte de tocar els objectes: «La paret, bastant alta, estava eriçada de vidres 

trencats. La tocà: “Ets meva.” I rigué. ¿D’on li venia aquella mania de tocar les coses 

que eren seves?» (Op. cit. pàg. 80). D’aquesta manera es pot explicar que el màxim 

orgull de Teresa sigui el de sentir-se propietària de la torre. 

 

Aquesta Teresa jove i bonica, però, no serà la que se’ns mostri al llarg de tota la 

novel·la, de manera que, si bé en conservarà alguns trets característics, ben aviat (a 
                                                      
23 M. Rodoreda concedeix el màxim protagonisme als nens, reflex del món dels adults (veure el pròleg que la pròpia 
autora fa a Mirall Trencat). 
 
24 POCH, Joaquim; Dona i psicoanàlisi a l’obra de Mercè Rodoreda. 
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partir del capítol XVI de la primera part) esdevindrà una dona envellida i privada de 

mobilitat. Aquest fet, a banda de transmetre al lector una sensació de fugacitat de la 

joventut, comportarà un entristiment del personatge i la seva reclusió. Teresa es 

refugiarà, en conseqüència, en plaers compensatoris com són el vi o els dolços, que en 

substituiran altres com els anells que lluirà des de la joventut i que avançada la vellesa, 

no podrà dur a causa de la seva deformació física.  

1.1.2 LES RELACIONS 

 

Quant a les relacions de Teresa amb la resta de personatges, podem constatar, d’entrada, 

la presència de certa inestabilitat, tal com havíem esmentat anteriorment. Pel que fa als 

lligams de parella, observem ja certa variabilitat en l’època de jovenesa: des d’una 

primerenca bogeria amb Miquel Masdéu, del qual s’enamorarà i que li donarà un fill, 

fins a un matrimoni de conveniència amb l’adinerat Rovira, que a més de fer-la ascendir 

socialment, arreglarà la situació deshonrosa que hauria patit altrament. Més tard, ja en la 

maduresa, s’aprofitarà de la seva bona aparença i no dubtarà a mentir per conquistar el 

no menys prestigiós Valldaura, ja que haurà gastat part de l’herència del seu primer 

marit i necessitarà un home ric que la sustenti econòmicament. Així, el somni de 

joventut de Teresa Goday, noia peixatera que aspira a convertir-se en princesa, es veurà 

a la fi acomplert, encara que el seu matrimoni estarà profundament marcat pel record 

d’idil· lis amorosos anteriors. La seva darrera relació tindrà lloc amb el notari Riera. 

Aquesta suposarà el segon enamorament de Teresa, tot i ser, en un principi, una relació 

extramatrimonial fruit de la infidelitat per part de Teresa cap a Valldaura.  

 

De la mateixa manera que les relacions de parella, tampoc les amistats d’aquesta 

protagonista no seran duradores, ja que es veuran, sovint, regides per la frivolitat i el 

propi interès. Així, l’amistat que sembla unir Teresa i Eulàlia (ja que aquesta serà en un 

principi la seva confident, li donarà suport, afavorirà el seu casament amb Valldaura i, 

fins i tot, farà de padrina a la seva filla Sofia), s’afeblirà al cap d’un temps. D’aquesta 

manera, comprovem que es tractava d’una relació totalment interessada ja que, quan 

Eulàlia comenci a parlar a Teresa del passat de Valldaura així com del notari Riera, 

aquesta darrera precipitarà el distanciament entre ambdues. Es pot corroborar aquesta 

desconfiança durant una visita d’Eulàlia, en què prenen el te al banc de les glicines i ella 

parla del notari i la seva dona:  « “¿Ho entens, tu? Un home que podia haver triat i es 

casa amb la més lletja.” “Hi ha molts homes així”, murmurà la Teresa, que tot d’una 

s’havia posat en guàrdia.» (Op. cit. pàg. 101-102). A continuació, la protagonista 

precipita els fets a fi que Eulàlia se’n vagi. Una reticència semblant a la d’aquesta 

relació serà mostrada per Teresa respecte a amics i coneguts de la família, entre els 
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quals figura Joaquim Berguedà, vers el qual, tot i ser el padrinet de Sofia, no mostrarà 

cap mena de simpatia. 

 

Endemés, les relacions de Teresa amb la seva família no seran menys complexes. 

Deixant de banda la seva mare i la tia Adela, que tot just apareixeran a l’inici de l’obra, 

hem de partir del feble lligam que la unirà a la seva filla Sofia. El seu tracte serà 

eminentment fred, en part a causa del caràcter esquiu de la filla, que no se l’estimarà 

mai. Així doncs, es forjarà una relació poc robusta, plena sovint d’antipatia mal 

dissimulada. En aquest mateix espai, cal esmentar els sentiments que la mouen vers els 

nens: d’una banda, hi ha el binomi constituït per Ramon i Maria, entre els quals només 

mostrarà atencions cap a la segona, moguda per la compassió (i per oposició als plans 

de Sofia); de l’altre costat, trobem Jaume, un nen feble i de poca salut. Amb aquest 

darrer mantindrà una relació més estreta, sempre es preocuparà per ell i, a banda de 

consolar-lo, passarà llargues estones en la seva companyia: «A en Jaume, l’àvia el 

deixava entrar a la sala; i a la Maria també. Però la Maria l’anava a veure poc perquè les 

mans de l’àvia li feien fàstic. D’en Ramon, l’àvia no en volia saber res, perquè així que 

entrava donava cops a les plomes del gerro.» (Op. cit. pàg. 165-166). 

 

Els membres restants de la família o, si més no, de la casa mantindran amb Teresa una 

relació més o menys bona, de manera que se’ns mostrarà la part afable del personatge. 

Així, malgrat l’oposició de Sofia, Teresa sempre sentirà certa afecció cap a Eladi, i hi 

mantindrà una relació fins i tot més bona que amb la seva filla. D’altra banda, trobem 

Armanda que, tot i no formar part de la família com a tal, portarà el pes de la casa i 

arribarà gairebé a esdevenir-ne un membre. El tracte amb ella sempre serà preferent al 

de les altres minyones, ja que entrarà a la casa gràcies a una tia seva que hi treballava 

des de feia molts anys. Així, en haver de deixar les feines de cuinera, Teresa la triarà 

perquè li faci companyia, de manera que el lligam s’enfortirà i agafaran certa confiança 

(tenint sempre en compte que Teresa és la senyora i Armanda la criada).  

 

Finalment, resta parlar de la figura de Jesús Masdéu, fill secret de Teresa, que nasqué 

d’una relliscada de joventut. Serà adoptat pel seu pare real Miquel Masdéu (fanaler al 

qual Teresa anomenarà «àngel esparracat») i la seva muller. Teresa l’apadrinarà per no 

perdre-hi el contacte. A pesar que, fins als onze anys, Teresa no tindrà notícies del seu 

fill més enllà del que la tia Adela li expliqui i que, posteriorment, les visites no sempre 

tindran lloc amb regularitat, el nen sempre mostrarà un sentiment especial cap a Teresa i 

cap a aquella casa. Aquest amor per part del fill, no serà correspost de la mateixa 

manera per part de la mare. Si bé es preocuparà per la seva situació econòmica i li 

donarà diners sempre que li facin falta, mai no arribarà a estimar Jesús com un fill. Així, 

no apreciarà mai els seus esforços  per pintar bé i, quan decideixi de fer testament, 
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deixarà la casa en herència a Maria sense importar-li en absolut l’existència de Jesús: 

«El notari Riera recordà a la Teresa que tenia un fill; que ella, com l’Eladi, havia tingut 

el seu pecat de joventut. “Li podries deixar els diners de les cases d’en Rovira.” “Els 

diners sempre m’han fugit de les mans” “Has de pensar que el teu fill és la teva sang.” I 

la Teresa, ben bé la noia que havia estat, digué: “Què se me’n dóna de la meva sang i de 

la sang de tothom?”» (Op. cit. pàg. 203). 

1.1.3 SIMBOLOGIA 

 

Teresa, com la resta de caràcters amb certa importància a Mirall Trencat, es relaciona, a 

banda dels personatges, amb un seguit d’objectes que funcionaran de manera simbòlica 

i amb els quals s’identificarà. En primer lloc, les flors, en relació amb aquest personatge 

adquireixen una gran importància, fins al punt que en una ocasió, durant el ball de 

Carnestoltes que ofereixen els Bergadà diu: «Les flors em persegueixen» (Op. cit. pàg. 

65), amb referència a un gerro de lilàs blancs que hi ha a la sala. Així, les roses de color 

de carn (n’hi ha un roser a la caseta dels safareigs) seran les seves preferides i les que se 

li associaran la major part del temps, finalment, poc després de la mort de Teresa, també 

moriran els rosers de la caseta dels safarejos. A més a més, hi haurà tot un seguit de 

flors que no únicament estaran unides a Teresa, sinó que també ho estaran a les seves 

relacions: les flors de pomera, associades a Valldaura (a més dels lilàs blancs); i les 

flors de cirerer, lligades a la relació amb el notari Riera (que, curiosament, com Teresa, 

també estarà unit a les roses; en aquest cas ens referim a la rosa vermella del seu 

despatx), etc. 

 

També és destacable, a més a més, la relació d’aquesta heroïna amb els colors, 

especialment amb els colors vius. Aquests es manifesten essencialment en el seu 

vestuari, entre el qual recordem de forma destacable el dominó morat que lluirà al ball 

de disfresses dels Bergadà. Els trobarem també en altres objectes associats a la 

protagonista com ara les plomes de paó que tindrà sempre a la sala, tant en la seva 

joventut com mentre estigui malalta i no pugui sortir-ne. Altres objectes que es 

relacionaran amb Teresa són, per exemple, l’armari japonès que li regalà Rovira 

(l’armari negre de la sala amb un soldat a cada porta), la copa de vi duta per Valldaura 

de Viena i les joies, per les quals tindrà una autèntica passió. També el vano amb la 

poma dibuixada, amb què voldrà tapar-se la cara abans de morir i la piscina de 

l’entrada. 

Amb referència a les joies, la novel·la ens diu des del punt de vista d’Armanda: «No 

hauria fet mai com la senyora Teresa, que era dona per dur-ne [de joies] i que de 

vegades semblava un aparador.» (Op. cit. pàg. 221). Entre les joies de Teresa destaquem 
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l’agulla de pit de brillants en forma de ram de flors, símbol del seu ascens social i del 

seu poder, així com de la seva personalitat, que li regalà Rovira i que utilitzarà 

deshonestament per obtenir diners i aconseguir que el seu fill sigui adoptat per Miquel 

Masdéu. D’altra banda, també destaca una agulla de corbata consistent en una perla 

grisa que es veurà lligada a les relacions de Teresa amb diferents homes. La Teresa es 

fixa en aquesta perla quan, casada amb Rovira, van a la joieria del senyor Begú. No 

serà, però, fins anys més tard que la regalarà al seu segon marit, Valldaura. Així diu: 

«Pensà en la perla que havia regalat al seu marit quan havien tornat a Barcelona. Era 

una perla grisa i feia molt de temps que la tenia ficada al cap. Que n’havien passades de 

coses d’ençà d’aquell matí en què amb el pobre Nicolau havien entrat a la joieria del 

senyor Begú...» (Op. cit. pàg. 77). Finalment; passarà a mans de Riera, a qui la regalarà 

una vegada mort Valldaura, incomplint el seu desig,  ja que volia que l’enterressin amb 

aquesta joia.  

 

Per acabar, encara que aquest complex personatge podria protagonitzar una investigació 

completa per se, destacarem un últim tret que es reflecteix àmpliament en Teresa i que 

serà transmès al lector mitjançant el mirall: el pas del temps. Així, a la vegada que 

transcorre l’acció dramàtica i avança el temps intern de la narració, podrem observar 

com els personatges envelleixen. Igualment ho farà Teresa, en la qual s’apreciarà un 

progressiu deteriorament que ens mostrarà el camí des de la joventut fins a la mort, 

passant per un detriment de la mobilitat i un deteriorament físic del que havia estat una 

dona esplendorosa. D’aquesta forma, se’ns materialitza un envelliment que acabarà amb 

la vida d’una dona, una de les màximes preocupacions de la qual havia estat la seva 

bellesa i que ara es veurà abocada a la mort mitjançant la degradació completa. 

Paral·lelament, l’objecte relacionat, el mirall, d’altra banda típicament femení, es trenca 

quan ja no queda ningú a la casa i, per tant, res que s’hi reflecteixi. 

1.2 ANÀLISI COMPARATIVA 

1.2.1 CARACTERITZACIÓ 

 

Com sabem, la creació inicial adaptada del personatge de Teresa Goday, igualment que 

l’adaptació de la sèrie televisiva en si, va tenir lloc sota la supervisió de la pròpia 

novel·lista Mercè Rodoreda en col·laboració amb J.M. Benet i Jornet25. Partint 

d’aquesta premissa, doncs, podem deduir que aquest personatge no pateix grans canvis, 

a trets generals, en el traspàs de la versió literària a la versió televisiva, i que manté una 

caracterització bastant fidel.  

                                                      
25 Pàgina web de Televisió de Catalunya (http://www.tv3.cat) 



MIRALL TRENCAT,  DEL LLIBRE A LA TELEVISIÓ  ANÀLISI DELS PERSONATGES: TERESA GODAY 

31 
 
 

1.2.2 RELACIONS 

 

Així doncs, iniciarem aquesta comparativa, com ja ho hem fet amb l’estudi del 

personatge, a partir de les seves relacions amb la resta de caràcters que l’envolten. 

D’entrada, trobem la relació amb Miquel Masdéu, l’àngel esparracat, que al llibre se’ns 

presentava en part com una bogeria de joventut, però sobretot com un amor veritable. A 

la sèrie televisiva, en canvi, la part amorosa de la relació perd valor. Així, una part de la 

relació, aquella que és recordada per Teresa ja prostrada al llit i invàlida, i que ens 

mostra el sentiment real de Masdéu i també el patiment de la protagonista a causa del 

desamor, és omesa completament en la versió fílmica, car l’única vegada que Teresa 

cau en el record del seu antic amor serà durant la visita del seu fill Jesús mentre encara 

és petit -afegida en l’adaptació i inexistent al llibre -. Aquest fet resta, doncs, profunditat 

al personatge, ja que devalua en part el pes d’un tòpic constant a la novel·la: el record; i 

disminueix, de la mateixa manera, la importància que Teresa atorgarà a aquesta relació 

en mantenir-la gairebé en secret (només la revelarà al notari Riera i, ja en la seva 

vellesa, a Armanda). 

 

Aquesta desvaloració, per així anomenar-la, que té lloc en la figura de Miquel Masdéu 

és contrarestada, en la versió fílmica, amb la relació que mantindrà Teresa amb el fill 

d’ambdós, Jesús Masdéu, al qual coneixerà molt abans del que ens diu la novel·la 

rodorediana. Així, en l’adaptació, es donarà molta més importància a les visites que 

aquest li farà i, de la mateixa manera, s’accentuarà l’afecte mostrat per Teresa vers Jesús 

així com la nostàlgia o tendresa que li despertarà el fet de recordar el lligam que en 

realitat els uneix. D’aquesta manera, a l’hora de fer el testament, Teresa mai no arribarà 

a dir que no li importa el lligam amb el seu fill, sinó que al·legarà que Maria, 

acostumada a la vida en una família rica, no podria sobreviure d’altra manera. Podríem 

dir, per tant, pel que fa a aquest aspecte, que la versió cinematogràfica ens dóna una 

visió de Teresa més abocada a la maternitat, de manera que l’existència del secret no es 

manifesta tant per mitjà del record com a través de la relació amb el seu fill. 

  

Pel que fa a la relació que Teresa mantindrà amb Rovira, no pateix un gran nombre de 

variacions a l’hora de passar del paper a la pantalla. Se’ns mostra com la d’un 

matrimoni interessat al qual la protagonista accedeix únicament per la doble necessitat 

d’amagar una relació anterior amb l’existència d’un fill i d’aconseguir un cert status, 

socialment i econòmicament parlant. Tanmateix, caldria fer un breu apunt amb la 

finalitat de matisar el que fa referència al sentiment de culpabilitat de Teresa, en relació 

amb l’agulla de pit. A l’obra rodorediana llegim: «Si algun dia es mirava al mirall amb 

l’agulla de brillants al pit, li pujava una onada de vergonya a les galtes.» (Op. cit. pàg. 
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62). Així, mentre que en la novel·la aquest sentiment preval i l’actuació de la 

protagonista s’atribueix a la necessitat d’aconseguir diners per al seu fill, en el seu 

traspàs a la televisió, el reflex d’aquest sentiment de culpa és escàs, encara que la 

necessitat segueix patent. La vergonya que sentirà el personatge, doncs, és parcialment 

omesa, de manera que mostrarà una faceta més histriònica. 

 

La següent relació de Teresa s’iniciarà com a tal en un ball de Carnestoltes ofert pels 

Bergadà. Malgrat tot, parteix d’alguns encontres anteriors que simbòlicament es 

materialitzaran en el ram de violetes26 que Valldaura farà arribar a Teresa en el temps 

transcorregut des de les primeres trobades fins a l’esmentada festa. En el ball, com 

anàvem dient, Teresa apareix acuradament vestida, destacant la seva bellesa de forma 

espectacular, disposada a conquistar Salvador Valldaura, si és que no ho havia fet ja 

abans, i l’incita a demanar-li matrimoni. Aquesta escena adquireix una alta rellevància 

en el llibre, ja que compta amb una prèvia reflexió de Teresa sobre el fet de tornar-se a 

casar, i també sobre la conveniència d’aquest matrimoni ja que els béns heretats del seu 

primer espòs van disminuint a costa dels seus capricis. Tot al contrari ocorre en 

l’adaptació televisiva de Mirall Trencat, ja que només una escena del ball es correspon 

a aquest episodi, de manera que les intencions de la protagonista resulten difícilment 

apreciables. Tanmateix, els símbols (en especial, les violetes, els lilàs i els colors) 

ocupen un important espai en les esmentades imatges. 

 

En relació amb el que hem dit anteriorment, també l’actitud de Teresa es veu lleument i 

forçadament modificada amb la petició de mà. Mentre que al llibre transcorre el temps 

d’un dia entre la petició de mà i l’acceptació del matrimoni, que ella demana a 

Valldaura per pensar sobre la resposta, a la novel·la ocorre tot en una mateixa visita. 

Així, en ambdues versions podem entreveure una Teresa que, malgrat les 

circumstàncies i la necessitat de reflexionar, es mostra finalment segura per la manera 

com dóna el “sí” definitiu al seu futur espòs, mostrant sempre la seva part més atractiva 

i sensual, el seu encant com a dona.  

 

Valldaura, però, tot i tractar-se de la parella que acompanyarà Teresa durant gran part de 

la seva vida, queda poc definit i resta com un personatge mig amagat en l’ombra, de la 

mateixa manera que hi restarà la relació entre ambdós. Aquesta se’ns mostra, doncs, 

com la convivència d’un matrimoni ben avingut però distanciat, separat simplement per 

                                                      
26

 Valldaura, quan torna a París després de conèixer Teresa, li farà arribar cada dia un ram de violetes. Escull aquesta 
flor, tanmateix, perquè és aquella que li recordarà Bàrbara, la dona de la qual s’havia enamorat a Viena. Es manifesta 
doncs, la voluntat de Valldaura de repetir amb Teresa l’ idil· li d’amor ja viscut. D’altra banda, Teresa fingirà que les 
violetes són les seves flors preferides amb l’objectiu d’agradar a Valldaura i, així, casar-s’hi per interessos 
econòmics. 
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una barrera invisible. D’aquesta manera, ambdós suports (literari i televisiu) utilitzen el 

record -el de Bàrbara, que fa aïllar-se a Valldaura i refugiar-se en la seva filla Sofia-, el 

qual sumeix els personatges en la soledat de l’aïllament matrimonial. A més a més, 

s’introdueix entre ambdós membres un tercer personatge: el notari Riera, que mantindrà 

relacions amb Teresa, i introduirà un factor nou com és la el tema de la infidelitat. 

  

Com anàvem dient, doncs, la relació entre la protagonista i el seu marit Salvador 

reapareixerà tractada com a centre de l’acció en comptades ocasions després de la 

petició de matrimoni. A fi d’exemplificar aquest fet, el llibre ens presenta fins i tot la 

mort de Valldaura des de l’òptica de Sofia i ignora per complet el dolor de la vídua. En 

el serial televisiu, en canvi, Teresa incideix en l’estranyesa de la relació amb Valldaura 

com a únic comiat del seu marit: «Ai Salvador, quina història tan estranya la de 

nosaltres dos» (DVD1), mentre li pren la perla de corbata que ella mateixa li havia 

regalat (fet que es repeteix idèntic en la novel·la). Així, tot o gran part del dolor causat 

per la pèrdua es veu reparat en ambdues ocasions gràcies a l’herència d’allò que ella 

realment havia estimat: la casa, la luxosa torre a Sant Gervasi; es mostra, doncs, la part 

més interessada i fins i tot cruel del personatge. 

 

Per acabar amb aquest aspecte, la darrera relació que Teresa mantindrà amb un home 

serà la del notari Riera. Aquesta però, avançarà per dos camins molt diferents en una i 

altra versió de Mirall Trencat. En l’original, no se’ns manifesta com una història 

amorosa fins anys més tard, envellits els dos, durant una de les últimes visites que ell li 

farà i els records que aquesta despertarà. Tot al contrari ocorre en el serial televisiu, en 

el qual Teresa iniciarà un joc de seducció amb el notari des del seu primer encontre, que 

es perllongarà al llarg de les diverses trobades i es consumarà, per interès d’ella, quan li 

vagi a demanar un favor respecte a un assumpte financer del seu marit. En la versió 

televisiva, la relació entre el notari i Teresa adquirirà una forta càrrega de morbositat, 

fins al punt que s’avançarà el moment en què es coneixeran (el dia que van a veure la 

casa de Sant Gervasi) i, aquest inclourà una escena d’escopofília.  

 

Una altra diferència d’aquesta relació rau en el fet que, a la versió original, és el notari 

qui es cansa de Teresa i, com un més dels seus automatismes, deixa de visitar-la. A més, 

la novel·la afegeix una recriminació de Teresa cap al notari, ja que el culpa de la 

immobilitat de les seves cames: «Abans d’anar-se’n el notari Riera li preguntà què li 

havia passat amb les cames. La Teresa trigà a parlar. Havia tingut un amic, digué a 

l’últim, i quan havia començat a negligir-la la pena havia estat tan violenta que els 

nervis de les cames se li havien mort.» (Op. cit. pàg. 204). En l’adaptació, en canvi, 

aquest dolor per part de Teresa no existeix, ja que és ella mateixa qui demana a Amadeu 
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Riera que no la vagi a visitar, ja que es troba envellida i físicament deteriorada; no se 

sent atractiva i no vol cap mena de compassió. 

 

D’altra banda, pel que fa a les amistats de Teresa, caldria fer un apunt sobre la pèrdua 

de rellevància que pateixen en l’adaptació fílmica. Per exemple, Eulàlia no és retratada 

ja com a bona amiga de Teresa en un principi, sinó com esposa de Quim Bergadà27, 

amb la qual manté una relació poc afable. Així, tot i que les visites entre ambdues 

seguiran l’argument original, el personatge d’Eulàlia serà contemplat eminentment com 

la padrina de bateig de Sofia.  

 

La relació de Teresa amb Armanda es veurà bastant fidelment reproduïda en 

l’adaptació. Així, en ambdues versions, la protagonista farà confiança en la minyona 

durant els seus darrers dies i li parlarà dels seus orígens i, fins i tot, de la història que 

tingué lloc amb Masdéu.  

 

Quant a les relacions de Teresa amb la resta de membres de la seva família no caldria 

fer-hi especial atenció ja que aquestes, en general, es mantenen seguint el model de 

l’original. L’única menció especial que farem en aquest sentit és la que es refereix a la 

parella Eladi-Sofia. Pel que fa al primer, hauríem de matisar l’accentuació de l’afecte 

que Teresa li mostra en la versió fílmica, ja que fins i tot queda manifesta la seva 

complicitat en alguna ocasió per mitjà de paraules, fet que queda relegat o sobreentès i 

no explícitament expressat en la novel·la. Pel que fa a la relació amb Sofia, es 

comentarà en l’apartat dedicat a aquesta, ja que l’actuació de la mare no residirà en res 

més que la pretesa indiferència arran del comportament de la filla i no a la inversa. 

D’altra banda, les relacions establertes amb els nens no es plantegen diferentment en 

una i altra versió, motiu pel qual no cal tractar aquest punt. 

1.2.3 SIMBOLOGIA 

 

Com ja s’ha comentat a l’apartat homònim que fa referència a la caracterització del 

personatge, Teresa manté un estret lligam amb nombrosos símbols. Donat, doncs, que ja 

s’han esmentat pertinentment els que apareixen a la novel·la, en aquest apartat ens 

ocuparem de valorar l’aparició que fan en l’adaptació televisiva, el paper que hi juguen i 

la importància que se’ls atorga. 

 

                                                      
27 En la versió televisiva el personatge de Rafael Bergadà és omès per complet i Eulàlia apareix casada des d’un 
principi amb Joaquim, de manera que queda vídua després del seu assassinat per un obrer anarquista de la fàbrica. 
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En primer lloc, mencionarem les flors, de gran importància en tota la carrera 

rodorediana i que, com no podia ser d’altra manera, sostenen gran part del pes simbòlic 

de la novel·la. 

 

Havíem esmentat, d’entrada, dins aquest grup l’aliada principal de la protagonista: la 

rosa de color de carn. Aquesta compta amb gran representació a la novel·la ja que és 

lluïda per Teresa en diverses ocasions (per exemple, el dia que fa coneixença de 

Valldaura) i continuarà present al llarg de tota l’obra en el roser posicionat a la caseta 

dels safarejos; a més, durant la primera visita que farà al notari Riera per demanar-li 

ajuda quant als assumptes que es refereixen al seu marit, la protagonista declara que 

prefereix aquesta flor a la violeta (aquella que Valldaura li regala en record de Bàrbara). 

Malgrat la importància que acabem de destacar, cal apuntar que la rosa de Teresa 

apareix una sola vegada en la sèrie televisiva de Mirall Trencat i en ocasions, fins i tot, 

és substituïda per una orquídia, de manera que, en part, perd el valor simbòlic 

d’associació entre el personatge i la flor. Cal remarcar aquest fet en contrast amb la 

importància que s’atorga en la filmografia a la rosa vermella de Riera, fins al punt que 

s’afegeix una escena en què el notari trenca la rosa sumit en la desesperació de 

l’impertorbable pas del temps. Igualment, les altres flors que uneixen Teresa amb les 

diferents relacions (flors de cirerer i de pomera) no apareixen físicament en el serial 

televisiu. 

 

D’altra banda, el personatge de Teresa ens porta a observar els colors i joies que 

acostuma a lluir i que la caracteritzen donant-li vivacitat. En ambdós aspectes, 

l’adaptació fílmica esdevé fidel, de manera que Teresa acostuma a vestir amb teles 

vistoses i de colors vius, acompanyades d’una considerable quantitat de joies. Fins i tot 

en l’escena posterior al part de Sofia, apareix prostrada al llit i lluint arracades. Ara bé, a 

mesura que Teresa va envellint, també els colors dels seus vestits disminueixen de 

vivacitat, alhora que a la novel·la van mancant d’importància.  

 

Pel que fa al tema del pas del temps, del qual n’havíem esmentat l’impacte sobre 

Teresa, i que es veu representat al llarg de l’obra a través de la presència del mirall, 

actua de forma similar en ambdós suports. Així, en la televisió, igualment que en la 

novel·la, la presència d’aquest objecte en el qual es reflectirà Teresa en diverses 

ocasions és constant. D’altra banda, l’envelliment d’aquest personatge i la seva evolució 

resulta també patent en les dues versions. Tanmateix, si a la novel·la el tancament de 

Teresa en el record era narrat i fet explícit, ens trobem a la versió televisiva, com a 

conseqüència directa del canvi de suport, que el factor del record ens és suggerit 

únicament mitjançant imatges; especialment, aquelles en que podem veure Teresa 

asseguda de cara a la finestra, mirant el jardí i sumida en el silenci. 
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Finalment, cal esmentar l’aparició, en la versió fílmica d’altres objectes importants com: 

les plomes de paó (relacionades amb la gàbia dels ocells), l’aigua de l’entrada de la casa 

(la piscina és substituïda per una petita font encastada a la paret), l’armari japonès, el 

vano amb la poma dibuixada, la copa de Viena, etc. 
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2. SOFIA VALLDAURA 

2.1 PLANTEJAMENT DEL PERSONATGE 

2.1.1 CARACTERITZACIÓ 

 

Sofia, filla de Teresa i Salvador Valldaura, és l’única coprotagonista de Mirall Trencat 

que comptarà amb ambdós pares coneguts i que no hagin mort joves28. Aquest 

personatge patirà d’un acusat complex d’Èdip que la portarà a un desig de suplantació 

de la seva mare. Així, i per oposició a aquesta, se’ns mostrarà sempre com una nena, 

noia o dona de caràcter fred. De la mateixa manera, el seu físic serà poc esplendorós, 

tret que esdevindrà més pronunciat a causa de la seva vestimenta discreta i les joies 

escasses. En paraules de la novel·la: «Eladi mai no s’hauria imaginat que la senyora 

Valldaura pogués tenir una filla prima, adusta, amb aires de superioritat» (Op. cit. pàg. 

115) o «I la Sofia tenia els ulls petits com si no se li poguessin acabar d’obrir i es 

pentinava amb la clenxa al mig i els cabells recollits al darrera [...] no duia joies 

cridaneres com la seva mare: una esclava d’or i una pedra verda al dit petit de la mà 

esquerra» (Op. cit. pàg. 116). 

 

Aquesta caracterització serà mostrada, a més, mitjançant d’una actitud freda i 

calculadora que podrà esdevenir, fins i tot, esquiva. D’aquesta manera, Sofia comptarà 

amb poques amistats conegudes (si és que en té alguna) i tampoc no s’entendrirà amb 

cap dels personatges del seu voltant. L’arma d’aquesta dona serà, com ella mateixa 

afirma en certa ocasió, el seu «cor sec»29, la capacitat de planejar cada moviment, cada 

actuació i de buscar la venjança que cregui oportuna sense que això li provoqui el més 

mínim remordiment ni li faci immutar la manera de comportar-se. Aquest serà el camí 

que li permetrà de superar el pas del temps advers; una guerra, destructiva per a molta 

gent, que portarà un canvi de concepció del món. Resultarà, doncs, a causa d’aquesta 

duresa, l’única supervivent femenina de la saga. 

2.1.2 RELACIONS 

 

Seguint amb aquest perfil, doncs, les relacions que travarà Sofia amb els diferents 

personatges revelaran la seva fredor i estaran regides per la deshumanització. El primer 

                                                      
28 Poch, Joaquim. Psicoanàlisi i dona a l'obra de M. Rodoreda. 
 
29 «Jo –pensava- no seré mai com els meus pares, perquè tinc el cor sec» (Op. cit. pàg. 123). 
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exemple que trobem d’això és el feble afecte que la unirà a la seva mare i que, sovint, ja 

des de ben petita, es convertirà més aviat en odi. Percebem la primera mostra d’aquesta 

via de comportament quan Sofia encara és un nadó i no vol ni atansar-se a la seva 

progenitora. A mesura que es vagi fent gran, i esdevingui una nena i després una 

adolescent, la ràbia que sentirà vers Teresa anirà igualment en augment, de manera que, 

fins i tot, arribarà a desitjar-li la mort: «Mai no havia estimat gaire la seva mare. Quan la 

veia amb els xals brodats de pedretes i amb les mitges d’espiga tenia ganes que se 

n’anés de casa i que no tornés mai més. Un dia que la renyà i li donà una estrebada per 

fer-la sortir d’un parterre de la vora dels castanyers, pensà que hauria de matar-la.» (Op. 

cit. pàg. 123). De la mateixa manera, la relació maternofilial es convertirà en una tensió 

mal amagada a mesura que l’edat adulta vagi arribant per a Sofia i, finalment, en una 

gairebé indiferència quan vegi l’envelliment de sa mare que la retindrà prostrada a la 

sala. 

 

Podem, tanmateix, donar una explicació del deteriorament de la tractada relació 

maternofilial a partir d’un defecte molt humà com és l’enveja. Una enveja justificada 

per l’enamorament que presenta Sofia vers el seu pare. Aquest sentiment, a més a més 

d’expressar-se a partir d’alguns actes de la filla, és manifestat en una ocasió per boca de 

Teresa durant una conversa amb Eulàlia: «El que passa és que la teva fillola està 

enamorada del seu pare i d’aquí li ve el mal» (Op. cit. pàg. 100). Un sentiment, una 

vegada més, marcat per l’amoralitat. Precisament els moments d’infantesa més feliços 

per a Sofia, els quals recordarà a la mort del seu pare, seran aquells d’intimitat entre tots 

dos, en què Teresa no hi serà present. Trobem un exemple de les anteriors afirmacions 

en les passejades pel jardí30. Aquesta mateixa gelosia és la que farà acréixer la ràbia de 

Sofia vers la casa en ésser heretada per la seva mare, ja que el fet d’esdevenir hereva 

universal de Salvador significaria per a ella desposseir Teresa, de manera que passaria a 

les seves mans allò que Valldaura li donava31. Sorprenentment, però, Eladi descobrirà 

anys més tard el diari de Valldaura, on queda explicat que l’amor del pare cap a la filla 

era només aparent, ja que solament es refugiava en ella.  

 

La doble relació d’odi cap a Teresa  i amor cap a Valldaura condicionarà en gran part la 

personalitat de Sofia, però també, i de forma potser més marcada, la seva evolució com 

a personatge. Així, a la mort de la seva mare, l’enveja que Sofia sempre havia sentit cap 

a ella es materialitzarà per convertir-se finalment en la satisfacció d’ésser hereva de la 

                                                      
30 Serà en una d’aquestes passejades que Valldaura demanarà a Sofia que li posi la perla de corbata quan sigui mort; a 
canvi, ella heretarà totes les seves possessions. Aquí trobem l’explicació del disgust de Sofia en saber que Valldaura 
havia fet Teresa hereva de la casa ja que, en certa manera, el seu pare, la seva persona estimada, ha traït la promesa 
que li va fer.  
 
31 Poch, Joaquim; Psicoanàlisi i dona a l'obra de M. Rodoreda. 
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casa. A més a més, se li obrirà davant els ulls la possibilitat d’esdevenir allò que sempre 

havia desitjat: Teresa Valldaura, la dona estimada per Salvador. És per això que, des 

d’aquest moment, patirà una gradual transformació que anirà des del fet de treure’s el 

dol abans d’hora fins al de començar a lluir joies de la seva mare i vestir-se amb colors 

vistosos, i que la convertirà en una dona poderosa com havia estat ella. L’ús de les joies 

de la seva progenitora ens mostra, d’altra banda, un gust per les coses boniques no 

expressat abans per aquest personatge: «Havia deixat de ser la Sofia. Li hauria agradat 

de dir-se Teresa [...] es reconciliava amb la seva casa que trobava lletja i vella [...]. 

Començaria a lluir les joies de la seva mare; especialment aquell collar de brillants i 

robins que l’afavoria d’una manera escandalosa» (Op. cit. pàg. 331). Aquest canvi, a 

més a més, anirà acompanyat d’un brot de bondat o bona voluntat, per així dir-ho, de 

manera que Sofia, a banda de recordar la seva mare com una «persona excepcional» 

(Op. cit. pàg. 330), deixarà de banda la rancúnia que sempre havia sentit cap a 

Armanda. 

 

No podríem discernir, doncs, completament entre la relació que Sofia mantindrà amb la 

seva mare i la que la lligarà al seu pare. De la mateixa manera que tampoc podem aïllar 

del tot la relació que mantindrà amb aquest darrer de les que més tard tindrà amb altres 

homes ja que, com s’ha explicat més amunt, pateix un complex d’Èdip. Així, malgrat 

que Sofia es casarà, a diferència de la seva mare, amb un únic home, durant el 

matrimoni sempre els seus pensaments la remetran al seu pare, o bé, en menor mesura, a 

Lluís Roca. L’únic objectiu, doncs, per al qual Sofia utilitzarà el matrimoni serà el de 

tenir fills.  

 

Ja durant la nit de noces, tindrà lloc una escena en què pretendrà apartar de les seves 

relacions amb Eladi tota mena de sentimentalisme, al mateix temps que voldrà prendre 

un control total sobre el seu marit. Amb aquesta finalitat, recorrerà a la humiliació: « 

“Fes-me un petó, però al peu. Sents? El que t’agradi més. Tria.” L’Eladi una mica 

desconcertat, anava a abraçar-la i ella li donà una empenta [...]. “Et molesta que no et 

deixi posar-te sentimental com si fos una cambrera?” L’Eladi s’havia inclinat i li 

fregava la galta per la corba del peu. “Així, senyoret Eladi, com un gosset. I ara, vagi a 

rentar-se.”» (Op. cit. pàg. 140-141). Les pretensions de Sofia, però, portaran el seu 

marit a confessar-li l’existència de Maria. Així,  Eladi aparentarà no tenir un gran 

interès pel seu matrimoni, ja que continuarà amb un seguit d’infidelitats tot just es casi. 

Tanmateix, la humiliació per part de Sofia el marcarà de tal manera que repetirà 

l’escena del peu amb algunes de les minyones amb qui mantindrà relacions 

posteriorment. 
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Per a Sofia, les relacions extramatrimonials del seu marit no resultaran aparentment 

feridores. La que més la incomodarà, però, serà la d’Armanda. És aquesta la que 

adquireix més importància per a la freda Sofia ja que és la primera dins l’espai de la 

casa i aquella amb què haurà de conviure, de manera que li provocarà una sensació de 

pèrdua de poder sobre el seu marit. Això passa perquè durant tota l’espera fins al 

matrimoni (a causa del dol per la mort de Valldaura) havia cregut tenir el control i 

domini sobre Eladi. A causa d’aquest afany de dominació, l’actitud que prendrà Sofia 

pel que fa a Armanda serà completament venjativa: buscarà minyones boniques perquè 

Eladi hi perdi el cap, sabent que ella n’està enamorada (una vegada diu que l’havia 

enxampat observant-lo «amb els ulls enaiguats») i pretendrà, amb aquests gests, fer-li 

mal. Aquest maquiavèl·lic pla també afectarà la seva relació amb Eladi, ja que actuant 

d’aquesta manera, Sofia serà qui manegi el seu marit fent-lo anar darrere de minyones 

que ella mateixa haurà buscat, i farà evident una ànsia de poder que no serà sadollada 

fins que ocupi el lloc de la seva mare. 

 

Finalment, entre els membres de la família, ens cal tractar la relació de Sofia amb els 

seus fills: Ramon i Jaume, però també amb la filla d’Eladi que el matrimoni acollirà: 

Maria. Encara que les relacions de Sofia amb els nens no es troben gaire dibuixades a la 

novel·la, potser pel caràcter fred d’ella, podem apreciar, d’entrada, una situació de 

desigualtat en el tracte cap als dos nens. Mentre que al naixement del primer, Ramon, 

havia correspost una gran festa, al del segon, el prematur Jaume, la celebració (tot i que 

més luxosa) no tindrà lloc per gust de la mare, sinó per iniciativa d’Eladi. De la mateixa 

manera, en els anys successius, Jaume, el fill més petit i feble no rebrà l’atenció 

adequada a la seva situació, i Ramon, l’altre germà, quedarà impune de càstig tot i 

maltractar-lo (juntament amb Maria, que mai no serà castigada). És per aquest motiu 

que el petit haurà de refugiar-se en la seva àvia.  

 

D’altra banda, com queda reflectit al final de la novel·la, l’afecte de Sofia cap a Ramon 

tampoc no anirà gaire més enllà: «En Jaume mort, només podia fixar els seus instints 

maternals en en Ramon. Una part de la vulgaritat li devia venir d’aquella bona dona que 

havia fet de peixatera. En Ramon devia dur-la a dins, pensava vexada quan el veia amb 

aquells gestos bruscos de xicotot.» (Op. cit. pàg. 231). La reconciliació entre mare i fill, 

ja que Sofia sembla avergonyir-se de Ramon, fins i tot després d’alguns anys d’exili, es 

farà de forma absolutament materialista per mitjà d’un taló. D’aquesta manera quedarà 

demostrada, una vegada més, la superioritat dels diners per sobre dels sentiments i la 

preeminència del materialisme. 

 

Per un altre costat, Maria, la filla il· legítima d’Eladi, que adoptaran fent-la passar per 

una recollida, filla d’uns familiars morts d’accident tot seguint un pla ordit per Sofia, 
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serà o aparentarà ser la més mimada a la casa. Per això Sofia fingirà favoritisme per 

aquesta nena amb l’únic objectiu d’apartar-la del seu pare i fer-lo infeliç. Tanmateix, el 

pla no li sortirà bé i Maria no se l’estimarà mai com una mare, encara que sí que es 

relacionarà amb Eladi com si fos el seu pare. Observem, en aquestes intencions, una 

amoralitat absoluta que ja trobàvem anteriorment en Teresa. Per tant, el personatge 

se’ns mostra disposat a sacrificar qualsevol cosa i, encara més a corrompre una criatura 

innocent per aconseguir els propis objectius.  

 

Aquest despit, però, no resulta sorprenent en Sofia, ja que mai no mostra dolor, ni pena, 

ni gairebé cap mena de sentiment exceptuant el dia de la mort del seu pare, l’única 

persona estimada. Així, a la mort de la fillastra sacrificada al llorer, lluny de la tristesa, 

experimenta un alliberament ja que, d’aquesta manera, s’impossibilita l’acompliment 

del testament de Teresa, que feia Maria hereva de la torre. Una vegada més, apareix una 

Sofia totalment deshumanitzada: «Li hauria agradat haver trobat la seva mare desperta 

per poder-li dir arran d’orella: “Es podia haver estalviat la feina de fer aquell 

testament”. Amunt del balcó hi havia una branca partida pel llamp acabada amb una 

aresta en punxa. I la Sofia somrigué amb el cap enlaire tot olorant-se el palmell 

perfumat. Sempre, quan estava sola, aguantava el cap tan enlaire com podia perquè no 

se li fessin arrugues al coll. Adéu, Maria.» (Op. cit. pàg. 277). 

2.1.3 SIMBOLOGIA 

 

A causa de la important relació, encara que sigui per oposició, que Sofia manté amb 

Teresa, podem dir que també la simbologia que representarà ambdós personatges anirà 

estretament relacionada. Si la figura de la mare s’identificava amb colors vius, joies 

sumptuoses i objectes bonics, la de la filla ho farà ben diferentment amb colors somorts 

i  joies discretes. El mateix passarà amb les flors que identificaran Sofia: ben al contrari 

de les roses, les seves flors seran petites, de colors freds, i pròpies de climes poc càlids: 

les violetes. 

 

La principal joia que lluirà Sofia i amb la qual s’identificarà a l’inici de la novel·la serà 

un discret anell amb una pedra verda, «una maragda sense jardí i fosca» (Op. cit. pàg. 

116), com diu el propi Eladi el dia que coneix Sofia. El mateix passarà amb la 

vestimenta, sempre en tons pàl·lids, somorts, poc cridaners i, sobretot, freds, que li 

atorgaran una imatge igualment distant, totalment d’acord amb el seu caràcter esquerp. 

Aquesta simbologia però, deixa de tenir valor, com ja s’ha comentat a l’apartat anterior, 

a la mort de Teresa. És aleshores que les joies d’aquesta darrera seran heretades per 

Sofia com un símbol de poder de manera que podrà començar a lluir colors vistosos, 

com aquells mocadors que de jove portava la seva mare. 
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També les flors, per a la figura de Sofia, tindran certa rellevància si bé és cert que 

aquest personatge s’identifica més aviat amb un robust arbre, menys gràcil, però 

caracteritzat per la seva duresa i resistència32 (Eladi li diu, quan torna d’una passejada 

després de la nit de noces: «Fas olor d’arbres...» -Op. Cit. Pàg. 114-). Amb tot, 

continuarà viu en ella el símbol de les violetes, flors predilectes de Valldaura i gens 

apreciades per Teresa. Així, veurem com en determinada ocasió, durant un passeig pel 

jardí, Sofia collirà aquestes flors del voltant d’un arbre, situat al costat de la gàbia dels 

paons, per oferir-les al seu pare, de manera que el precipitarà irremeiablement al record 

de Bàrbara33. Més tard, quan sortirà a passejar durant la nit de noces, passarà novament 

pel costat d’aquest arbre amb les violetes en el qual hi havia gravat també les inicials 

d’ella i d’Eladi i que, aleshores, es trobaven ja esborrades. 

2.2 ANÀLISI COMPARATIVA 

2.2.1 CARACTERITZACIÓ 

 

Si el personatge de Sofia se’ns mostrava en la novel·la rodorediana com fred i 

deshumanitzat, mancat d’afecte cap a amics ni familiars, la introversió que mostrarà la 

sèrie televisiva pel que fa a aquest caràcter no serà menor. Així, tot i que la seva imatge 

serà  endolcida, la seva personalitat no es veurà, en cap moment, afectada per una 

sobtada amabilitat. 

 

 Tal com dèiem, en la filmografia l’aspecte físic no acompanya el caràcter esquerp de 

Sofia ja que, ben lluny d’una noia adusta, mancada de formes femenines, ulls petits i 

aire eixut, se’ns presenta com una jove bonica, amb una fosca cabellera rinxolada, els 

vestits de la qual arribaran a tonalitats vistoses. De la mateixa manera, en una ocasió 

manifestarà el fet que li agraden les coses boniques amb referència al cotxe nou de 

Valldaura: «És tan bonic! Al club tothom em tindrà enveja quan em vegin sortir d’aquí 

dintre!» (DVD1).  

2.2.2 RELACIONS 

 

El caràcter esquerp que presentava Sofia en l’obra literària es conserva igualment en 

l’adaptació, de manera que tampoc les seves relacions no seran millorades. Així, tampoc 

en aquesta versió serem coneixedors de cap amistat de Sofia, sinó que la seva única 

                                                      
32 Arnau, Carme; Introducció a la narrativa de Mercè Rodoreda, el mite de la infantesa. 
 
33 Vegeu nota 30, sobre aquesta passejada. 
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relació que es coneixia fora de la família, la que mantingué amb Lluís Roca, es veurà 

desvalorada i gairebé omesa en aquesta segona versió. 

 

Es conservarà també la desmesura en les seves relacions familiars, ja que Sofia 

continuarà manifestant una exagerada estimació pel seu pare, que es materialitzarà en 

un sentiment d’enveja cap a la seva mare. No obstant això, a la versió fílmica, trobarem 

aquest caràcter en certes ocasions endolcit, com per exemple, en l’escena del DVD 1 en 

la qual Sofia convencerà Teresa amb certa amabilitat per tornar a la botiga dels Farriols. 

Una altra diferència palpable que podem apreciar entre el Mirall trencat rodoredià i 

l’adaptació de Benet i Jornet és la forma en què es manifesta l’enveja de Sofia cap a 

Teresa: mentre que en el primer haurem d’esperar a la mort de Teresa per assabentar-

nos explícitament d’aquest sentiment (ja que de forma implícita s’hi havia fet referència 

amb el tema de l’herència de la casa), a la versió televisiva serà la pròpia Teresa qui, 

durant una discussió en què Sofia li retreu que mai l’ha estimada com una mare, deixarà 

al descobert l’enveja de Sofia dient-li que mai no l’ha pogut veure perquè era la dona 

del seu pare. Finalment, l’explosió d’aquesta enveja, morta Teresa, la trobarem al serial 

televisiu, en el gest de Sofia de posar-se les joies (símbol de poder) de la seva mare, 

entre les quals no es trobarà el collar de robins que, malgrat no ésser present en cap 

moment en aquesta versió, el llibre ens fa notar que sempre l’havia envejat; és per això 

que de petita l’hi trencà una nit que Teresa anava molt arreglada per sortir. 

 

La relació que mantindrà Sofia amb Valldaura a la sèrie televisiva tampoc no serà gaire 

distant de la que mostra la novel·la. Així la infantesa de la nena transcorrerà en tots dos 

suports plàcidament i plena de consentiments per part de Valldaura (dels quals Teresa 

recelarà) ja que, com se’ns farà saber en ambdues versions, Sofia mai no havia estimat 

gaire la seva mare. D’aquesta manera, l’actitud de la nena s’omplirà d’actes de 

desobediència cap a ella que motivaran que Teresa no pugui donar-li les mostres 

d’afecte pròpies d’una mare. A mesura que es faci gran, aquesta reticència no 

desapareixerà, ans al contrari, augmentarà especialment a partir de la mort de Valldaura, 

ja que Sofia, com hem comentat anteriorment, se sentirà traïda.  

 

Finalment, la diferència bàsica de la relació entre pare i filla en cadascuna de les 

versions vindrà donada per la magnitud d’aquesta traïció. Així, a l’obra 

cinematogràfica, Sofia arribarà a llegir el quadern de Valldaura on aquest revela que 

mai no va arribar a estimar la seva filla, sinó que únicament es refugiava en ella. Per 

contra, Sofia no rebrà aquest dolorós cop per part del seu pare (encara que aquest ja 

estigui mort quan descobreixin el diari) en la versió rodorediana ja que Eladi serà 

l’única persona que s’assabentarà dels secrets de Valldaura; així llegeix: «No crec haver 

estimat mai la Sofia com els pares acostumen a estimar els fills. M’ha mancat l’esperit 
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paternal. L’arraconar-me a ella quan era petita havia estat una necessitat [...], era com si 

em refugiés en un ésser davant del qual podia obrir la porta de la nostàlgia sense 

despertar curiositat ni inquietud.» (Op. cit. pàg. 280). 

 

Sota aquesta major influència de la figura de Valldaura sobre Sofia que s’observa a la 

versió televisiva, esdevindrà una relació matrimonial amb Eladi en la qual el record del 

pare serà exageradament present. En la versió televisiva aquest record es materialitza en 

una fotografia que Sofia guarda en un calaix del tocador de la seva habitació i que 

sovint contemplarà – en trobem un exemple en la imatge de la nit de noces (DVD 2) -. 

En ambdues versions veiem, per tant, un distanciament entre Sofia i Eladi que vindrà 

condicionat pel record i que provocarà al mateix temps un seguit d’infidelitats per part 

d’ell34. Aquest refredament de la parella, però, no impedirà en cap de les dues versions 

que l’afany de poder de Sofia acreixi en saber-se prescindible per al seu marit, de 

manera que trobarà la forma d’apartar-lo d’Armanda fent que es fixi en altres minyones 

que ella mateixa buscarà amb la finalitat de tenir el control de la situació.  

 

D’aquesta manera, Sofia esdevindrà una mera espectadora que únicament intervindrà en 

l’acció en els moments que sigui necessari per a l’interès propi35. Un exemple d’aquests 

actes totalment interessats el trobem amb relació a Maria ja que actuarà de forma 

totalment planificada per aconseguir separar-la del seu pare, encara que això signifiqui 

el sacrifici propi de conviure amb una infidelitat. La planificació prèvia que envoltarà 

aquesta actitud serà molt més present a la sèrie televisiva, ja que Sofia fins i tot entrarà 

en un determinat moment en conflicte amb Teresa quan aquesta li adverteixi que no es 

sortirà amb la seva, i l’acusa de tenir-ho tot planificat. Aquest enfrontament no tindrà 

lloc en el context de l’obra literària, de manera que servirà en la filmografia per 

accentuar la simpatia de Teresa per Eladi (ella el defensa), i marcar una mena d’aliança 

entre tots dos, personatges víctimes del caràcter de Sofia. 

2.2.2 SIMBOLOGIA 

 

La simbologia que envolta aquest personatge, força clara d’una banda en l’obra literària, 

no serà de gran valor a l’hora de caracteritzar-lo en la filmografia ja que, en 

determinades ocasions, serà omesa. Cal remarcar, però, en l’àmbit fílmic, una creixent 

al·lusió de símbols a mesura que el personatge evoluciona. D’aquesta manera, mentre 

que en la joventut seran molts els que s’elidiran, la representació de Sofia en la seva 

                                                      
34 No tenim en compte en aquest punt l’anterior infidelitat que havia tingut lloc amb Pilar Segura ja que, després del 
matrimoni amb Sofia, Eladi havia acceptat no tornar-la a veure. 
 
35 Poch, Joaquim; Psicoanàlisi i dona a l'obra de M. Rodoreda. 
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maduresa anirà esdevenint progressivament més d’acord amb el que marcava el Mirall 

trencat original de Mercè Rodoreda. 

 

Així doncs, la jove Sofia de la televisió serà representada com una noia bonica, si bé 

aspra de caràcter, que lluirà una bonica cabellera no sempre recollida i durà vestits 

colorits, que arribaran a tons cridaners com el blau elèctric. Fins i tot en una ocasió, 

abans de sortir a provar el cotxe amb el seu pare (DVD1), se’ns en donarà una imatge 

coqueta. Més d’acord amb la novel·la rodorediana, hi haurà la representació de joies pel 

que fa a Sofia. Acostumada als ornaments senzills, quan faci coneixença d’Eladi lluirà 

un anell amb una petita maragda. Tot i així, morta Teresa, no trigarà a posar-se el seu 

fermall de brillants preciosos. En aquest camp, únicament resta destacar l’absència en la 

versió televisiva del collar de robins que Valldaura havia regalat a Teresa i del qual 

Sofia sentia tanta enveja. 

 

Finalment, pel que fa a la simbologia vegetal lligada a Sofia farem menció de l’omissió 

completa en la versió fílmica de la seva relació amb un arbre, més enllà de la que pugui 

intuir l’espectador/a per les característiques pròpies del personatge (duresa, fortalesa...). 

Cal destacar, a més, el valor que les violetes prenen en cadascuna de les versions pel 

que fa a aquest personatge. D’una banda, a la novel·la rodorediana aquesta flor 

simbolitzarà el lligam entre Sofia i Valldaura tant en el moment de la infantesa 

(recordem una passejada pel jardí en què Sofia collirà flors i les hi oferirà), com en el 

record de la filla, ja que aquesta escena serà recordada per Sofia a la mort del seu pare. 

En la sèrie televisiva, però, aquesta passejada se’ns mostrarà només en el moment de la 

infantesa, de manera que no tindrà valor en el record de Sofia. Així, les violetes no 

perduraran com a símbols en la relació entre pare i filla a causa de l’omissió, una 

vegada més, del record en les tècniques narratives que la filmografia comporta.  
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3. MARIA 

3.1 PLANTEJAMENT DEL PERSONATGE 

3.1.1 CARACTERITZACIÓ  

 

A Mirall Trencat, la novel·la rodorediana de la infantesa per excel·lència, els veritables 

protagonistes són els nens, tal com esclareix la pròpia autora al pròleg. Així, Maria, filla 

d’Eladi Farriols i Pilar Segura36, jugarà en la novel·la el paper de nena, l’única i eterna 

nena. Serà arreplegada per la família a voluntat de Sofia amb la intenció d’apartar-la del 

seu pare mentre creixi en la mateixa casa que ell. Ben al contrari del planejat, Maria 

creixerà bonica, d’ulls foscos, i cabells negres i rinxolats, i aviciada per tots els 

membres de la família, tant els adults com els nens. D’altra banda, esdevindrà un 

personatge important, com ja ho havien estat les altres heroïnes de Mirall Trencat, per 

la influència que tindrà en la resta de personatges. 

 

Maria no sempre acomplirà amb el paper que se li podria suposar, el de nena dolça i 

agradable, sinó que, encobertes sota els seus encants i la seva bellesa, s’amagaran la 

crueltat i la rebel·lia; així se’ns presentarà com un personatge ambivalent, dual, una 

nena meitat àngel i meitat dimoni. Una crueltat, podríem pensar, pròpia dels nens, ja 

que com hem dit, aquest personatge simbolitzarà l’eterna infantesa. Es negarà doncs, a 

passar a l’edat adulta i preferirà acabar amb la seva vida a assumir aquest canvi. 

D’aquesta manera, ens trobem amb un dels personatges més poderosos de la història, 

alhora que de vida més curta. 

 

La seva mort prematura que li impedirà descansar en pau, serà la que introdueixi 

l’element fantàstic a la novel·la, ja que la intervenció de Maria no acabarà al mateix 

temps que la seva vida, sinó que romandrà a la casa, com una presència fantasmagòrica, 

gairebé fins al final de l’obra. En la seva decisió de no passar a l’edat adulta es 

reflecteix una rebel·lia que ja havia estat materialitzada en diverses mostres de 

desobediència anteriors, a més d’una valentia que la portarà a arribar a allò que desitja. 

Així doncs, se’ns dóna una imatge d’una nena meitat àngel, meitat dimoni: «Havia 

trobat la Maria molt maca; més que bonica, desconcertant. Una cara d’una bellesa pura 

i, al mateix temps, lleugerament diabòlica. Una noia capaç de tot.» (Op. cit. pàg. 223).   

                                                      
36 De sobrenom artístic Lady Godiva, cupletista de la qual Eladi s’enamorà durant l’espera del seu matrimoni amb 
Sofia a causa del dol que aquesta guardava per la mort de Valldaura. 
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3.1.2 RELACIONS 

 

Com hem dit, Maria estarà consentida per la resta de membres de la família. Mentre que 

Sofia fingirà estimar-la per guanyar-se tota la seva atenció i apartar-la del seu pare, 

esdevindrà, sense saber-ho, la filla predilecta d’Eladi, al mateix temps que Teresa la farà 

hereva de la casa, conscient que els actes de la seva filla cap a la nena estan revestits de 

falsedat i que, quan ella mori, quedarà desemparada. El mateix passa en el món dels 

nens, ja que Ramon sempre obeirà Maria i, al petit Jaume, no li quedarà més remei que 

acceptar el joc dels altres dos. Així, el que podríem dir, d’entrada, és que les relacions 

de Maria amb els altres la faran poderosa a causa de dos temes molt freqüents en l’obra: 

d’una banda, el secret (per part d’Eladi) i, de l’altra l’amor (per part de Ramon), a partir 

dels quals es mouran la resta de personatges. 

 

La relació de Maria amb la resta de membres de la casa ve marcada, en un principi, per 

la voluntat de Sofia, que farà el possible per aconseguir l’atenció de la nena. Aquesta, 

mentre que sigui petita, l’admirarà i desitjarà fer-se gran per ser com ella: « “Aviat 

passarà la mamà –pensà la Maria-; la mamà amb la cara de porcellana i amb els llavis 

humits, deixant una cua d’olor...” La Maria, quan estava sola, la imitava: s’acostava al 

mirall del seu tocador, treia la llengua, es mullava un dit amb saliva i se’l passava per 

les celles. Després es pessigava les galtes i la medalleta de les orelles per fer-se-les 

rosades.» (Op. cit. pàg. 164) o «La Maria volia ser com la mamà per poder dur vestits 

brodats amb pedretes...» (Op. cit. pàg. 179). Tanmateix, aquest desig de créixer i 

d’imitar-la s’esvairà a mesura que Maria es faci gran i s’adoni que allò que vol és 

romandre en el món de la infantesa juntament amb el company de jocs del qual 

s’enamorarà, Ramon, que resultarà ser el seu germà: «El papà i la mamà deien: “Quan 

la Maria serà gran... quan la Maria es casarà...” Ella no hauria volgut que les coses 

canviessin: la casa de les nines, la caixeta de música, les heures i les flors... i en Ramon. 

Sentia d‘una manera vaga que només volia i només voldria allò per sempre; com si 

l’aigua estancada anés ofegant tots els altres desigs» (Op. cit. pàg. 175)Així, Maria, que 

semblava haver estimat Sofia de petita, l’eliminarà definitivament del seu món, empesa 

per l’odi, amb la revelació de la relació de consanguinitat amb Ramon.37 

 

De forma oposada a la relació que Maria mantindrà amb la seva madrastra, trobem la 

que la unirà a Eladi. Així, si Sofia fingia preferència per Maria sense haver arribat a 

estimar-la mai, el pare pretendrà aparentar predilecció pel petit Jaume amb la finalitat 

d’acontentar Sofia. En aquest sentit, Armanda diu: «Miri, l’únic fill que jo li havia vist 

estimar de debò era en Jaume, que va morir a l’aigua» (Op. cit. pàg. 189). No obstant 

                                                      
37

 Vegeu l’apartat de simbología, en relació a la casa de nines (pàg. 60). 
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això, i com era d’esperar, l’infant preferit per Eladi no serà altre que la filla de Pilar 

Segura, el seu únic amor veritable. De tota manera, els actes de favoritisme cap a Jaume 

duts a terme per Eladi afectaran negativament el món dels nens. Així, Maria i Ramon, 

en no sentir-se plenament estimats pels pares, s’engelosiran del germà petit de manera 

que esdevindrà, als seus ulls, un enemic. En paraules d’Armanda: «La Maria de seguida 

va estimar en Ramon; deia: tinc un nen petit tot meu, i això que era molt menuda. Però 

quan arribà el pobret Jaume, de seguida s’engelosí. I en Ramon també. L’havien 

martiritzat molt.» (Op. cit. pàg. 290). 

 

La relació de Maria amb els seus germans estarà regida, doncs, per l’enveja, que es 

traduirà en violència vers el petit i feble Jaume, i de la qual serà executor en Ramon, 

seguint en tot moment la voluntat de la seva germana. Aquesta discriminació arribarà 

fins a límits extrems, ja que durant un d’aquests actes de violència per part del germà 

gran amb la voluntat de defensar la Maria, Jaume morirà ofegat a la bassa. Després, 

l’únic moment en què la nena mostrarà una afecció positiva cap al germà petit serà anys 

després de la seva mort i, precisament, abans de suïcidar-se, portada per un sentiment de 

culpabilitat. A més a més, potser perquè la mort durant la infantesa serà un tret comú 

entre ambdós, una vegada Maria haurà pres el determini de morir, li semblarà sentir la 

veu del seu germà Jaume al qual cridarà enmig de la solitud del jardí. Moments després, 

Maria es dirigirà a la sala per agafar l’àlbum de Teresa, mirarà una fotografia dels tres 

germans, i li farà un petó: «Feu un petó llarg a en Jaume i ho deixà tot tal i com ho 

havia trobat. Tancà l’àlbum.» (Op. cit. pàg. 167). 

 

De forma oposada a la relació que Maria mantindrà amb Jaume, hi haurà la que 

mantindrà amb en Ramon ja que l’aliança contra el seu germà farà que el vincle entre 

tots dos s’enforteixi. Així, la nena s’erigeix com a vèrtex de dues relacions, de forma 

oposada al món dels adults, en què el vèrtex serà sempre un home entre dues dones. 

Com ja ha estat esmentat anteriorment, Maria sempre estarà estretament lligada al seu 

germà de manera que, a banda de compartir-hi jocs i entremaliadures, arribarà a 

enamorar-se’n. Un amor igualment correspost per part d’ell, però que haurà d’ésser 

trencat bruscament en assabentar-se del seu parentiu sanguini i que, al mateix temps, 

provocarà la catàstrofe. El dolor d’aquesta separació anirà acompanyat també dels 

sentiments d’injustícia i engany cap als pares, pels quals se sentiran traïts per haver-los 

fet viure en un món il· lusori i fals. 
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Maria, sumida en la pena per l’absència de Ramon, pujarà durant les nits de tardor a la 

teulada38 i rememorarà el seu germà: «cridava i cridava baixet el nom del seu germà; era 

com si tornés a veure’l enfilat en el banc on a l’estiu les abelles i les flors lila que queien 

i volaven eren més dolces que la mel. El cridava feblement perquè si era lluny, fos on 

fos que hagués anat, la pogués sentir amb l’ànima i tornés encara que fossin germans» 

(Op. cit. pàg. 262).  

 

En veure’s fatalment apartada del seu amor impossible, Ramon, Maria veu desaparèixer 

el món en què hauria volgut romandre. A la pèrdua injusta d’aquest món de la infantesa 

per culpa dels adults, s’afegirà el sentiment de culpabilitat per la mort del seu germà 

petit Jaume, i el personatge, finalment, decidirà romandre eternament infant, morir 

verge sense que cap home arribi a tocar-la. Amb aquesta decisió, se’ns mostra una 

Maria ferma i valenta, a diferència de tots els grans, que havien traït el seu amor de 

joventut resignant-se a una vida condemnada al record. 

  

El suïcidi de Maria, però, no es limitarà al fet de la seva mort en si, sinó que comportarà 

greus conseqüències que afectaran els altres personatges i condicionaran el transcurs 

dels fets. Així, Eladi mai no acabarà de pair la pèrdua de la seva filla, l’únic record que 

li resta del seu idil· li amb Pilar, de manera que la seva pròpia joventut desapareixerà 

amb Maria, i es veurà abocat a l’aïllament i al record, i precipitat a la mort. Un efecte 

semblant produirà aquest esdeveniment sobre Teresa ja que, a partir d’aquest moment, 

el seu envelliment s’accelerarà. Per a Ramon, la mort de Maria serà un trauma que no 

podrà oblidar mai; així, tota la vida es veurà condicionada pel record de l’amor perdut 

amb la seva germana, la qual cosa no el deixarà tornar a casa dels seus pares ni assolir la 

felicitat. Finalment, el suïcidi de la nena, també afectarà Armanda, ja que la recordarà 

fins i tot quan la torre estigui deshabitada i li portarà, amb freqüència, rams de flors. 

 

D’altra banda, com havíem esmentat anteriorment, la presència de Maria a la casa no 

desapareix amb el final de la seva vida, sinó que hi roman lligada pels records del jardí39 

i del seu enamorat, el germà Ramon. Així, aquest personatge, convertit en el fantasma 

de Maria, manifestarà la seva presència fantàstica adoptant la forma d’una teranyina, 

que acaronarà la galta d’Armanda quan la vagi a recordar al peu del llorer on tingué lloc 

la seva mort i també la del notari Riera quan, ja vell, visiti la torre abandonada. A més a 

més, la presència es farà notòria mitjançant el moviment d’objectes, sobretot, de la que 

havia estat l’habitació de Maria: « “Però la rata rai... la rata són flors i violes, el que fa 

por és el fantasma.” “Miri – digué l’altre noi-, quan hem anat a treure els mobles d’un 

                                                      
38 Espai simbòlic on els germans passaven, a vegades, la nit i on es produeix l’enamorament, ja que és aquí on poden 
alliberar-se de la presència de Jaume. 
39 En l’obra rodorediana, espai de la infantesa. 
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dormitori blanc, una capseta de damunt del tocador s’ha mogut.” Mirà en Quim i en 

Quim féu que sí amb el cap. La capseta havia donat la volta. De moment havien pensat 

que els ulls els feien pampallugues; romanços, era veritat. Per si no fos prou al cap 

d’una estona les cortines del balcó havien voleiat fins al sostre... i a fora no es movia ni 

una fulla. I quan, carregats amb el somier, havien començat a baixar per l’escala, a en 

Quim, que anava al darrera, una teranyina li havia fregat el coll.» (Op. cit. pàg. 368).  

 

En un altre moment, és una ploma de paó la que es desplaça per terra i, en darrer lloc, hi 

ha la presència angèlica, manifesta en diferents llocs de la novel·la: “Tornà a mirar per 

l’escletxa i veié una ombra, una mena d’ala llarga i blanquinosa, quieta entre les soques 

dels castanyers” (Op. cit. pàg. 358).  Finalment serà Armanda qui alliberi l’esperit de 

Maria, al peu del llorer on Eladi havia posat una llosa amb el seu nom: «“Si és un mort 

d’aquesta casa el qui pensa en mi, que Déu l’ajudi i li doni el repòs i la pau que 

necessita” [...] De mica en mica es reféu i, molt a la vora, a l’alçada dels ulls, amb els 

arbres negres per fons, una cosa la fascinà: una boira petita, una mica de boira de no-res, 

indecisa, una ala transparent que s’anà allunyant i a l’últim es fongué com si la terra 

l’hagués xuclada.» (Op. cit. pàg. 386). 

3.1.3 SIMBOLOGIA 

 

L’element més destacable de la simbologia relacionada amb Maria són els colors. Així, 

identificarem aquest personatge amb el blanc i el vermell. Aquests, a banda de reflectir-

se en la seva vestimenta esdevindran també símbol del seu destí: d’un costat el, blanc, 

color de la puresa, identificat amb l’eterna virginitat; i de l’altre, el roig, color de la sang 

i també de l’amor. Segons el llibre: «Els colors nupcials. El vermell de la virginitat 

esquinçada i el blanc de la virginitat d’abans.» (Op. cit. pàg. 266). A més a més, tornem 

a trobar aquest color relacionat amb la virginitat de Maria, amb la seva infantesa, en la 

camisa de dormir que vestirà en el moment previ al suïcidi (de la qual anteriorment 

se’ns havia dit que era blanca) i en els mobles de la seva habitació. El vermell, d’altra 

banda, apareix en objectes com ara el seu banyador, i també en la sang que es faran ella 

i Ramon en punxar-se com a prova de la seva valentia. En aquests actes en què Maria i 

Ramon s’autolesionen, els nens experimenten una mena d’alegria masoquista que, a la 

manera d’un ritual, enforteix els seus vincles. Evidentment, Jaume no serà prou fort per 

superar aquest tipus de proves, fet que esdevindrà un dels motius que el convertiran en 

la víctima de la maldat dels seus germans. En aquest sentit, l’afecció de Maria pels 

objectes punxeguts, compartida pel seu aliat Ramon, esdevindrà un símbol de la crueltat 

que caracteritza els infants: les agulles de picar, els ganivets, la forca... Alhora, estarà 

relacionada amb la forma triada per a la seva pròpia mort: la branca de llorer esqueixada 
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que té un coreferent simbòlic amb l’àlbum de les papallones clavades pel mig (símbols 

fàl·lics, en aquest cas). 

 

Una menció especial cal fer del llorer, que esdevindrà símbol de la nena ja que, a més 

d’ésser el lloc de la seva mort, representarà el sacrifici de la seva virginitat i també, en 

certa manera, la immortalitat40, així com el llorer continua vivint després d’ésser ferit 

per un llamp, Maria seguirà present a la casa després de la seva mort. En aquest sentit, 

llegim a la novel·la: «Oh, germà meu... vaig caure damunt del llorer i la branca del vent 

i del llamp em travessà i em sortí per l’esquena. Casada amb el llorer [...]. Em vaig 

clavar al llorer i molts anys molts anys he anat d’una banda a l’altra estimant el llorer 

que m’ajudà a morir de pressa.» (Op. Cit. Pàg. 362-364). D’altra banda, i en connexió 

amb la idea d’immortalitat, el casament de Maria amb el llorer permet la fusió eterna de 

la nena amb el món vegetal, símbol de la infantesa en tota l’obra rodorediana: «El llorer 

marit meu fins a la mort clavada en una espina com una fulla...» (Op. cit. pàg. 366) 

 

Hem parlat de l’àlbum de les papallones i l’hem relacionat amb el llorer pel que fa a la 

mort de Maria clavada. Simbòlicament, doncs, Maria també es relaciona amb una 

papallona: «Els tenia tots tres allí, al seu davant; i, al cap de taula, asseguda en una 

trona, una nena la mirava. Una nena amb un vestit blanc, amb els braços fets de drapots, 

amb una papallona negra al mig del pit» (Op. cit. pàg. 342). Així, mitjançant les 

característiques comunes que la uneixen a aquest insecte de vida curta i presència alada, 

recorda els jocs amb els seus germans (moments relacionats amb el jardí): «Miràvem el 

llibre de les papallones junts ben junts germà meu... junts... cada papallona travessada 

per una agulla... volia morir com les papallones, negres i taronja, amb el ventre cobert 

de borrissol.» (Op. cit. pàg. 365). 

 

La papallona, insecte alat, té a veure amb la presència angelical en què es transformarà 

Maria abans de morir. La imatge apareix quan Maria es contempla al mirall moments 

abans del seu suïcidi: «Deixà la porta oberta i esbatanà el balcó. El vent li arremolinà la 

camisa de dormir cap a un costat: una ala blanca dins del mirall. Se li marcà el bust 

menut i les cuixes superbes. Presa en l’amor per ella mateixa mirava greument el seu 

reflex. De sobte quedà nua. Una mà invisible a l’altra banda del mirall se li havia endut 

la camisa com si se la hi hagués enduta el vent.» (Op. cit. pàg. 265), etc. Una 

caracterització de Maria que podrem recuperar en altres moments de la novel·la, 

posteriors a la seva mort, com ja hem esmentat anteriorment. 

 

                                                      
40 El llorer és, en el món clàssic, símbol de la immortalitat i emblema de la glòria. 
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 A més a més, trobarem altres símbols al voltant de la figura de Maria, com serà, per 

exemple, la polsera de Pilar Segura que, tot i ser l’únic objecte que la lligarà als seus 

vertaders orígens, restarà al fons del pou del jardí, ja que Jaume la hi va llençar portat 

per la ràbia. O la caseta de les nines, que serà símbol del reflex del món dels grans. 

Posteriorment a la tràgica revelació de consanguinitat amb Ramon, Maria llençarà al 

pou la senyora de la casa, o sigui, la mare. Aquest gest manifesta la ruptura entre filla i 

mare, ja que la primera s’ha adonat que és una dona: «jo tinc a dins del pou la senyora 

de la casa de nines amb un collaret fins als genolls amb una estrelleta clavada als cabells 

tornava del teatre» (Op. cit. pàg. 366). Ramon, per la seva banda, serà qui eliminarà la 

figura del pare de la casa de les nines: li trencarà el cap i s’endurà el cos de la joguina 

dins la seva butxaca quan abandoni la casa. El cap serà recollit per Armanda que no 

deixarà d’estimar Eladi. Conseqüentment, i en un pla simbòlic, aquests fets s’han 

d’interpretar com l’assassinat venjatiu dels pares pels seus propis fills: Maria ofega la 

seva mare Sofia, mentre que Ramon decapita el seu pare Eladi. 

 

Cal destacar també els espais de la torre destinats als nens i estrictament diferenciats 

d’aquells en què viuen els grans. Entre aquests, el més destacable és el jardí, espai 

simbòlic de la infantesa en tota l’obra rodorediana, on els nens compartiran jocs i 

entremaliadures, i també on s’amagaran els seus secrets, ja que s’hi produirà la mort de 

Jaume que mai no serà revelada.  

 

En connexió amb el jardí, cal esmentar el simbolisme de l’aigua, entesa com a element 

primitiu i, per tant, signe de vida i de mort. El símbol, en ocasions és associat, per mitjà 

d’una antítesi força significativa, amb l’element contrari, és a dir, amb el foc, de manera 

que poèticament queda expressada la dualitat que caracteritza el personatge de Maria. 

L’aigua, no solament la de la bassa del jardí, sinó també la del mar i la dels ulls és 

present en molts llocs de la novel·la, en relació amb Maria: «Darrera els vidres [...] veié 

la cara de Maria, blanca i trista com una aparició.» (Op. cit. pàg. 189), «La Maria a 

dintre de l’aigua, tota ella d’or i de foc; amb els peus com petxines.» (Op. cit. pàg. 245), 

«Una vegada s’havien besat a la vora de l’aigua on anys enrera... en Jaume... [...] Ho 

saps que els teus ulls i els meus són d’aigua? Seria bonic que l’aigua dels teus ulls i la 

dels meus es barregessin.» (Op. cit. pàg. 255), o «La seva cara a dintre de l’aigua era la 

cara d’una criatura amb els ulls d’aigua, amb la saliva d’aigua: una criatura d’aigua i de 

foc.» (Op. cit. pàg. 263). 

 

Respecte als espais interiors de la torre, el món de darrere de les cortines estarà 

especialment reservat als nens; aquest serà el lloc on, en silenci, es refugiaran els dies de 

vent i pluja de manera que esdevindran, des de la seva pròpia fantasia, observadors del 

món dels adults. Per acabar, trobem l’espai de la teulada, el lloc per a l’amor de Ramon 
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i Maria, al qual Jaume tindrà l’entrada prohibida; suposarà doncs, un espai en el qual els 

nens fugiran de la mirada dels adults durant la nit. 

3.2 ANÀLISI COMPARATIVA 

3.2.1 CARACTERITZACIÓ  

 

Maria, la nena de la casa, la filla recollida a la qual tots consentiran i que ja se’ns 

descobria a la novel·la com un personatge poderós i d’influència sobre els altres 

membres de la família, és mostrada a la sèrie televisiva de la mateixa manera. La 

diferència principal, però, resideix en el fet que, en aquesta segona versió, la nena és 

molt més conscient del poder que exerceix sobre la resta de membres. Així, la crueltat 

que la caracteritza, en especial aquella que posa en pràctica vers el petit Jaume, es veurà 

perfectament retratada en la filmografia, de la mateixa manera que ho serà el seu 

caràcter rebel i desobedient. A conseqüència d’aquestes característiques, esdevé 

l’heroïna principal i la protagonista del món dels nens. No obstant això, no podríem 

arribar a dir amb tota seguretat que ho sigui, al mateix temps, de la sèrie televisiva en 

general, ja que en aquesta els nens perden, com veurem, part de la simbologia que els 

caracteritza, de manera que es dóna molta més importància als personatges del món dels 

adults. 

 

D’altra banda, la dualitat de la personalitat de Maria, en el sentit que acull 

característiques d’àngel i de dimoni, és representada al serial televisiu aprofitant la 

imatge com a mitjà expressiu. És a dir, que la seva part d’àngel, sobretot mentre sigui 

petita, ens arribarà mitjançant una bellesa física que ens remetrà al candor infantil. Al 

contrari, la part de dimoni, tal com passava en l’obra literària, ve donada pels seus actes, 

que ben poc tindran d’innocents. Igualment, la presumpta innocència de Maria, inherent 

a la seva qualitat de nena i de verge, es veurà desvalorada en l’adaptació ja que les 

relacions amb el seu germà Ramon ultrapassaran límits que en la versió original no eren 

esmentats. 

 

Finalment, l’aparició de Maria com a fantasma serà molt lleument suggerida en la 

versió televisiva, de manera que únicament es podrà intuir a partir de la transformació 

en teranyina quan acaroni la galta d’Armanda, mentre aquesta la recorda al peu del 

llorer. D’aquesta manera, l’element fantàstic és reduït al serial televisiu, i se’ns mostra 

un Mirall trencat de caire lleugerament més realista. 

3.2.2 RELACIONS  
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Si en el Mirall trencat rodoredià trobàvem una Maria poderosa gràcies a les seves 

relacions amb la resta de membres de la família, aquest fet no serà diferent en 

l’adaptació, ans al contrari, es veurà fins i tot accentuat. Així, des del moment en què 

serà recollida per voluntat explícita de Sofia: «Vull la nena, la teva filla.» (DVD 2), 

Maria jugarà un important paper de poder sobre la resta de personatges. Així, 

condicionarà l’actitud de la madrastra ja que, sense arribar a veure-la com una mare 

espatllarà els seus plans i li provocarà la ràbia. Aquesta manca d’amor vers Sofia es 

veurà accentuada a mesura que Maria es vagi fent gran i, especialment, quan s’assabenti 

que ella i Ramon són germans; així, en els moments previs al suïcidi, quan Sofia li digui 

«filla» ella respondrà amb males paraules: «Com dius?» (DVD 3), negant-li així, que 

alguna vegada li hagi fet de mare. 

 

Aquest enfrontament entre Maria i Sofia provocat per la nena, que no trobàvem en la 

versió literària, propiciarà també que, en l’adaptació, enforteixi el vincle de la nena amb 

el seu pare. Podrem observar, en aquesta segona versió, algunes escenes d’infantesa en 

què Eladi jugarà amb els seus fills i mostrarà obertament el favoritisme per Maria o, si 

més no, un amor paternal cap a ella que no haguéssim pogut deduir en l’original 

analitzant únicament l’actitud del pare. Així doncs, el motiu de la violència que 

exerciran Maria i Ramon sobre Jaume en la filmografia tampoc vindrà propiciada pels 

mateixos motius que ens mostrava l’obra literària. Aquesta vegada, a l’enveja que 

causava els maltractaments, se li afegirà, de forma remarcable, una sabuda superioritat 

de Maria sobre els altres germans ja que serà perfectament coneixedora de les 

preferències d’Eladi. És així que la faceta cruel de Maria, la seva part diabòlica, apareix 

en certa manera accentuada.  

 

Igual que en la novel·la, Maria arrossegarà el germà Ramon en els seus actes i aquest 

esdevindrà, sovint, executor de la voluntat de la nena. És així com s’inicia una relació 

gairebé de devoció per part d’ell, que serà corresposta, com ja havíem vist, amb un 

enamorament. D’aquesta manera, podem dir que, en ambdues versions, seran les 

entremaliadures compartides, de les quals s’exclourà el tercer germà i durant les quals 

se l’humiliarà, aquelles que enfortiran els vincles entre els dos més grans i que, al 

mateix temps, conduiran a la tragèdia. Una tragèdia iniciada amb la mort de Jaume pel 

seu germà durant el que havia començat com una baralla infantil, i que continuarà amb 

el descobriment per part de Ramon i Maria que són veritables germans. A partir d’aquí, 

tindrà lloc la fugida de Ramon i el suïcidi de Maria poc després de la separació. 

 

Tot i així, no tota la relació entre Ramon i Maria es reflectirà en l’adaptació de la 

mateixa manera que ho feia en el llibre, sinó que comptarà en aquesta segona versió 

amb algunes escenes afegides. Per exemple, durant l’estada dels dos germans a la platja, 
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es produirà un encontre en l’espai d’una capella, en què Ramon proposarà a Maria que 

perdin la virginitat plegats, proposta que ella acceptarà moments més tard: «Ja està, ha 

ho he rumiat [...], l’església, aquella marededéu horrorosa, la verge vull dir [...], no 

m’agraden les verges, aquesta nit?» (DVD 3). Així doncs, tot i que aquest encontre 

nocturn no arriba a produir-se, el valor simbòlic del personatge de Maria es veu 

deteriorat, ja que l’única causa que la farà continuar verge en la versió televisiva serà la 

intervenció inesperada d’Eladi, que els advertirà del seu lligam de sang. 

 

Finalment, cal parlar de la relació de Teresa amb Maria, ja que es veurà també 

lleugerament trastocada en l’adaptació fílmica. En l’original, la nena mai no arribava a 

deixar de banda certa repulsió vers Teresa focalitzada en les mans, malgrat que aquesta 

mostrava estimació cap a Maria i li permetia d’entrar a la sala (a Ramon no li és 

permesa l’entrada). Fins i tot quan Maria hi entra abans del suïcidi, mentre Teresa dorm, 

amb la finalitat d’agafar l’àlbum –a la versió fílmica, un marc de fotos- i cercar una 

fotografia dels tres germans, aquest sentiment repulsiu no desapareix: «Abans de tancar 

la porta, li vingueren ganes de fer un petó a la mà de l’àvia Teresa, però no pogué» (Op. 

cit. pàg. 266). De forma diferent és representat aquest fet a la versió fílmica, ja que la 

repulsió de Maria cap a l’àvia no hi és present. Diferentment a la novel· la, en la sèrie 

televisiva, Teresa sembla pressentir el fatal desenllaç de la néta i intenta aturar la 

catàstrofe fent-li saber que li deixarà la torre en herència (escena idèntica a la de l’obra 

literària, però situada, de forma estratègica, en un moment diferent a la sèrie televisiva). 

Per a Maria, però, la torre no té el mateix significat que li atorguen els adults; no li 

importarà gens el poder, només l’amor impossible pel seu germà Ramon, amb la qual 

cosa l’intent de l’àvia Teresa restarà frustrat: «He fet tot el que he pogut» (DVD 3).  

 

La presència fantasmal de Maria a la casa la coneixem en dues ocasions molt semblants 

a les del llibre. Malgrat tot, la primera, en la qual acarona la galta d’Armanda com si fos 

una teranyina, podria passar per alt a un espectador que no conegués la versió original, 

ja que en cap moment es relaciona l’experiència d’Armanda sota el llorer amb un 

element fantàstic o sobrenatural. La segona ocasió ve donada per l’explicació que fan 

els senyors de la conductora en buidar la casa, quan declaren haver vist com una capsa 

es movia i les cortines voleiaven. Per tant, ni l’element sobrenatural ni la presència del 

fantasma de Maria a la casa no són mostrats directament a l’espectador, tal com ho feia 

la novel·la, de manera que l’adaptació dóna l’opció de creure o no en aquesta presència, 

mentre que a l’obra literària era completament real. 

3.2.3 SIMBOLOGIA 
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Els símbols més destacables relacionats amb Maria són, com havíem dit, els colors 

blanc i roig. Semblantment a la novel·la, es visualitzen també en la sèrie televisiva, tot i 

que aquesta segona, gràcies a la utilització de la imatge com a suport principal, pot 

mostrar-los de forma més gràfica i suggerent. Com en la versió original, els trobarem 

impregnats en els vestits de Maria, el seu banyador, la seva habitació, etc. També 

veurem el color blanc en la camisa de dormir de la nena, de manera que la visió d’una 

Maria mig àngel, com se’ns presentava en la novel·la, serà igualment suggerida en 

l’adaptació.  

 

D’altra banda, alguns espais simbòlics pertanyents al món dels infants apareixeran 

mancats de rellevància en la versió fílmica i d’altres, fins i tot desapareixeran. El jardí 

continuarà essent un espai exterior on els nens s’allunyaran de la mirada dels adults i hi 

cometran rebequeries, l’espai per excel·lència dels jocs i de les entremaliadures, malgrat 

que les escenes que hi tindran lloc seran menys en nombre i també menys detallades, de 

manera que actes simbòlics compartits per Ramon i Maria, com era saltar la tàpia del 

jardí i escapar-se al camp, se suprimiran.  

 

Pel que fa als espais interiors, la sèrie no al·ludirà al món de darrere de les cortines, 

reservat als nens. No passarà el mateix, però, amb la teulada, lloc de màgia i secret per a 

la fantasia nocturna, esdevindrà l’espai simbòlic per a l’amor de Ramon i Maria, ja que 

Jaume hi tindrà l’entrada prohibida, tant per discriminació dels seus germans, com per 

la debilitat de les seves cames, que li impediran de pujar-hi. També es conservarà, com 

a espai exterior a la sèrie televisiva, el simbolisme de l’aigua, especialment en relació a 

la mort. Així, es focalitzarà la imatge durant uns segons en un bassal d’aigua fosca i 

enllotada, que sembla remetre, d’una manera molt gràfica, a la bassa del jardí 

(reproduïda de forma molt fidel a l’adaptació). 

 

Per acabar, cal parlar de l’existència d’altres llocs i objectes rellevants en una o 

ambdues versions de Mirall trencat. El més destacable és el llorer, d’una banda, perquè 

serà el lloc de la mort de Maria i, per afegiment, perquè aquest mateix fet ens remet a la 

simbologia clàssica que identifica aquest arbre amb la immortalitat. Això no obstant, el 

seu valor no serà exactament igual en ambdues versions ja que, en perdre valor 

l’element fantàstic a la sèrie televisiva, també ho fa el llorer com a símbol 

d’immortalitat. Entre els altres objectes, de menor importància, no tots són representats. 

Així, apareixen a la sèrie els ganivets i les agulles que Ramon i Maria utilitzaven per 

jugar, o per fer-se sang, així com per espantar i maltractar el germà petit. També es fa 

present el tronc en forma de forca, amb el qual es consumarà l’assassinat de Jaume. No 

passa el mateix amb la caseta de nines, ni amb la polsera de Pilar Segura, ja que aquests 

objectes no apareixen en l’adaptació, potser perquè tampoc no hi figura l’espai del pou. 
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4. ARMANDA 

4.1 PLANTEJAMENT DEL PERSONATGE 

4.1.1 CARACTERITZACIÓ 

 

Armanda, minyona de la casa des de la seva joventut, resulta a Mirall trencat l’única 

protagonista que no formarà part de la família i que, alhora, tampoc pertanyerà a l’estrat 

social burgès. Així doncs, serà caracteritzada com una dona humil, treballadora i 

sobretot observadora, que mai no abandonarà la casa, ja que en aquesta forjarà la seva 

vida. Físicament definida com una noia no gaire maca i una mica grassona, però amb la 

pell fina i una característica piga a la cara, serà la primera minyona en la qual es fixarà 

Eladi. Mantindran relacions durant una llarga temporada, durant la qual Armanda 

s’enamorarà del senyor de la casa, de manera que ja mai més no podrà anar-se’n, en part 

per orgull, en part per amor. 

 

Armanda coneixerà totes les generacions de la família Valldaura, amb tots els seus 

defectes i les seves afeccions. Aquest personatge esdevindrà, doncs, un caràcter 

espectador, la protagonista pacient de la novel·la que observarà cada moviment de la 

resta dels membres de la família. Així, serà aquesta minyona la que finalment suporti el 

pes de la casa, i arribarà a ser coneixedora de tots els secrets que els seus habitants 

amaguen. Al mateix temps, Armanda també se’ns presenta com un personatge 

completament conscient del fet que els secrets d’una família no poden sortir de l’àmbit 

de la casa, de manera que mai no en parlarà, si bé els recordarà fins al final dels seus 

dies.  

 

Finalment, i en relació amb el que hem dit, cal apuntar la importància d’aquest 

personatge pel que fa a la conservació del record de la família. Armanda, en quedar la 

torre deshabitada a causa de la guerra, es preocuparà de guardar-la i d’amagar el 

patrimoni de la família. Igualment, més tard, quan la casa quedi abandonada i cap dels 

seus habitants no la freqüenti, continuarà anant-hi cada dia per recordar els seus morts, 

en especial Maria, amb uns rams de flors que s’aniran amuntegant dia rere dia darrere 

del reixat del jardí. De la mateixa manera, serà ella qui definitivament alliberarà 

l’esperit de Maria. Així, Armanda posarà el punt i final a la història d’una família a la 

vegada que la casa serà enderrocada per ordre de Sofia, el seu únic membre supervivent 

(ja que Ramon serà com un mort en vida). 
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4.1.2 RELACIONS 

 

La relació d’Armanda amb la resta de membres de la família s’inicia a partir del 

moment en què ella entra a servir a la casa amb el consentiment de Teresa, que li ho 

havia promès a la seva tia Anselma (la cuinera) anys abans. Gràcies a aquesta relació de 

parentiu amb una de les minyones més antigues a la casa, Armanda rep des del principi 

un tracte de favor per part de Teresa. Aquest favoritisme es farà evident a mesura que 

avancen els anys, de manera que Armanda arribarà a portar el pes de la casa; així, la 

seva feina no tan sols consistirà en la d’una cuinera, sinó que també englobarà la d’una 

governanta. El tracte de preferència, tanmateix, s’accentuarà des del moment en què, 

havent de deixar la cuina per motius de salut, esdevingui la persona de companyia de 

Teresa que, envellida, no sortirà mai de la sala: «De llavors endavant s’encarregaria de 

vigilar les minyones; pagar-los la mesada, donar els diners de la plaça a la cuinera i 

passar-li els comptes. I sobretot, de fer estones de companyia a la senyora Teresa perquè 

les altres se’n cansaven. L’Armanda s’havia convertit en la persona de confiança de la 

casa.» (Op. cit. pàg. 220). 

 

Durant aquest temps, es forjarà una gran confiança entre tots dos personatges, que 

arribaran a revelar-se els seus secrets. Armanda explicarà a Teresa el seu somni repetitiu 

sobre un àngel: «L’Armanda digué amb una certa melangia: “Sempre somnio el mateix; 

ja ho sap. Aquesta nit passada, també” “L’àngel?” “L’àngel”, afirmà l’Armanda [...] La 

senyora Teresa sabia i l’Armanda sabia que la senyora Teresa sabia que l’àngel dels 

seus somnis tenia el cap d’Eladi Farriols.» (Op. cit. pàg. 302). No gens menys important 

serà el secret que Teresa confessarà a la minyona ja que, si l’amor d’Armanda cap a 

Eladi era ja conegut per alguns membres de la família, el de la senyora no havia estat 

revelat a ningú de la casa fins a aquest punt de la novel·la. Així, durant una conversa en 

què parlen de Jesús Masdéu amb motiu de la mort del seu pare Miquel Masdéu, Teresa 

diu, deixant que Armanda intueixi el seu secret: «¿Ho sap, oi, que jo de jove havia venut 

peix? ¿I que em vaig enamorar d’un home que no sabia que fos casat? A la joventut li 

posen paranys de moltes menes...» (Op. cit. pàg. 308). 

 

Com hem pogut esbrinar, la relació més important per a Armanda entre els membres de 

la família serà la que mantindrà amb Eladi. Així, poc temps després de la celebració del 

casament amb Sofia, Eladi iniciarà unes relacions extramatrimonials amb Armanda que 

duraran aproximadament dos anys. Durant aquest període, la minyona s’enamorarà del 

senyoret, de manera que fins i tot arribarà a pensar que aquest amor és correspost: «Ella 

[Armanda] havia estat la primera a caure i durant dos anys havia cregut que era la 

mestressa. Quan el senyoret Eladi se’n cansà, continuà a la casa patint com una 
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desesperada» (Op. cit. pàg. 156). La relació amb Eladi serà, doncs per a Armanda, el 

seu idil· li d’amor, el secret amb qual viurà tota la vida. Així, Armanda sentirà un gran 

patiment a la mort d’Eladi i el seguirà recordant fins al final dels seus dies. 

 

La relació que Armanda mantindrà amb Sofia vindrà estrictament condicionada pels 

sentiments d’Armanda cap a Eladi. Tot i que aquestes dues dones estaran sempre en 

contínua pugna per un home (relació triangular en què Eladi és el vèrtex), es respectaran 

per preservar el seu orgull. D’aquesta manera, tot i que Sofia estarà al corrent dels 

sentiments d’Armanda, mai no l’obligarà que deixi la casa, sinó que conviurà amb ella i, 

fins i tot, li demanarà que es quedi com a majordoma i dona de companyia de Teresa 

una vegada hagi de deixar la feina de cuinera. És, tanmateix, la gelosia que Armanda 

senti vers Sofia a causa de la seva condició d’esposa d’Eladi, la que ens mostrarà la part 

més cruel del personatge. Així, podem observar certa rancúnia o set de venjança en els 

seus pensaments al naixement de Jaume: «L’Armanda, que sabia, com tothom, la 

il· lusió amb què la Sofia esperava una filla, no podia amagar una mena d’alegria 

dolenta: “Li està bé: i a més a més, ¡el nen és pitjor que una figa tova!”» (Op. cit. pàg. 

151). D’altra banda, Sofia també es venjarà fent-la patir mentre Eladi s’embolica amb 

altres minyones. 

 

Per acabar, la relació que Armanda mantindrà amb els nens no resulta especialment 

rellevant. La criada sempre els compadirà del poc afecte que han rebut dels seus pares, i 

els estimarà com si fossin membres de la seva família: «L’Armanda també l’estimava 

molt [a en Jaume] perquè era un nen neulit. Havia sentit a dir que els nens dels rics 

creixien malament perquè els seus pares eren uns bruts que ho escampaven on podien i 

la sang se’ls aigualia. El més trist era que les criatures haguessin de pagar els plats 

trencats» (Op. cit. pàg. 159) o, «¿On devia haver anat a parar en Ramon? [...] Com 

mort. Era malcriat però no era dolent. El que haurien necessitat tant ell com la Maria era 

que els estimessin» (Op. cit. pàg. 283). Armanda sovint manifestarà aquests sentiments 

amb atencions vers els nens, en especial cap al petit Jaume, per exemple, quan l’ajudarà 

a fer el vaixell. A més a més, recordarà Maria després de la seva mort, tot i que de petita 

l’havia trobat una nena una mica diabòlica i mai no s’havia sentit estimada per ella: «La 

Maria, a ella, no l’havia estimada mai.» (Op. cit. pàg. 274). Moguda per la mateixa 

compassió serà ella qui, finalment, l’alliberi i doni repòs a la seva ànima. 

 

En conclusió, Armanda serà un personatge la importància del qual no residirà en les 

seves accions sinó en els seus pensaments, ja que principalment funcionarà com a 

element observador. Tindrà present que els secrets d’una família no han de revelar-se 

mai: «Tant se li’n donava que les minyones fessin broma a l’esquena dels senyorets, 

però no els permetia que anessin massa lluny.  “Els secrets d’un família –pensava- són 
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sagrats.”» (Op. cit. pàg. 161). Armanda arribarà a conèixer els secrets de tots els seus 

membres de la casa, encara que aquests, sovint, no en siguin conscients. D’aquesta 

manera, coneixerà, sense que ell ho sàpiga, el secret d’Eladi: «la Maria acabava de fer 

exactament el gest que el senyoret Eladi feia sempre a taula quan no sabia per quines 

postres decidir-se. I la nena no li ho podia haver vist fer, perquè mai no menjava amb 

els seus pares. L’Armanda, esgarrifada, pensà: “És filla d’ell.”» (Op. cit. pàg. 161). 

També descobrirà el secret dels nens ja que, a la mort de Jaume: «L’Armanda resseguí 

amb un dit la ratlla fosca: “L’aigua no fa això, senyora Teresa.”» (Op. cit. pàg. 192). I 

de la mateixa manera, al final del llibre, descobreix clarament que Ramon i Jesús 

Masdéu són germans: «recordà aquella cosa estranya que li havia pujat al pensament 

des d’algun recó de la seva ànima: el senyoret Ramon, tan diferent de quan havia fugit 

de casa, s’assemblava molt a Jesús Masdéu.» (Op. cit. pàg. 387). 

4.1.3 SIMBOLOGIA 

 

Cal dir, d’entrada, que la simbologia que podem trobar relacionada amb el personatge 

d’Armanda és més escassa que la que envolta la resta dels personatges. Malgrat tot, hi 

recau un pes significatiu pel que fa al símbol fonamental de la novel·la, el mirall, que 

significa el pas del temps destructiu. En una de les escenes de la tercera part, quan 

Armanda s’ha quedat sola per vigilar la torre, es posa el dominó morat de Teresa i agafa 

el mirall de mà de Sofia com si fos la senyora de la casa. Tanmateix, aquest mirall li cau 

i es trenca, de la mateixa manera que s’havia trencat ja el món que havia de reflectir: 

«El dominó li arrossegava per terra [...] Agafà el mirall de mà de la senyoreta Sofia, 

amb el marc de roses de plata [...] fins que en arribar al darrer graó caigué tan llarga 

com era embolicada en plecs violeta. El mirall s’havia trencat[...]. I de cop, a cada mica 

de mirall veié anys de la seva vida [...] El seu món prenia vida allà dintre amb tots els 

colors, amb tota la força. La casa, el parc, les sales, la gent; de joves, de més vells, de 

cos present, les flames dels ciris, les criatures [...] Una orgia de temps passat, lluny, 

lluny...» (Op. cit. pàg. 339-340). 

 

Cal fer, a més a més, en aquest apartat, un petit apunt al voltant de dos objectes que 

marcaran Armanda i la seva relació amb Eladi i contribuiran, al mateix temps, al record 

del seu amor de joventut. A més, podríem recordar el somni anteriorment citat que, mort 

Eladi, assetjarà Armanda nit darrere nit. 

 

D’una banda, les arracades d’or en forma d’estrella i un brillant al mig seran la joia que 

Armanda farà servir per corroborar l’existència de certa preferència cap a ella per part 

d’Eladi i seguir alimentant, així, el seu amor: «El senyoret Eladi, ho veia clar, la 
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considerava diferent de les altres i per això li havia fet aquella finesa poc temps abans 

d’acabar del tot» (Op. cit. pàg. 222). Aquesta joia, tan fina, però que Armanda no podrà 

lluir per pudor i per culpa d’un petit defecte a la tanca, simbolitzarà la relació d’aquest 

personatge amb Eladi. Així, Armanda, tot i que només haurà lluït les arracades en una 

ocasió (per anar a veure Eladi mort i portar-li un ram de roses artificials), continuarà 

guardant-les i recordant-les anys després.  

 

L’altre objecte mereixedor d’esment en aquest apartat és el cap del pare41. En aquest 

cas, Armanda recollirà el cap del pare (Eladi és simbòlicament decapitat pel seu fill 

Ramon quan trenca la figura) i el guardarà en un calaix. Després de la mort d’Eladi i 

durant molt de temps, en continuarà pentinant el cap, com a mostra de la perdurabilitat 

del seu amor. 

4.2 ANÀLISI COMPARATIVA 

4.2.1 CARACTERITZACIÓ 

 

Armanda, en la versió televisiva neboda de Felícia, mentre que en la versió original ho 

era d’Anselma, entrarà a la casa per voluntat de la seva tia. Aquesta serà qui, en 

l’adaptació, prostrada en el seu llit de mort, li donarà un consell a partir del qual es 

forjaran les seves característiques com a personatge: li diu que l’ànima de la casa no són 

ni el senyor ni la senyora, sinó una altra persona que sàpiga observar i callar. És 

d’aquesta manera que, en la filmografia, Armanda hereta la funció que havia estat de la 

seva tia, i assumeix el pes de la casa. 

 

Amb tot, l’Armanda de la sèrie televisiva no es correspondrà físicament amb la que ens 

descrivia la novel·la ja que, lluny d’una noia lletja i grassoneta, el seu personatge és 

interpretat per una dona bonica. Tampoc els seus valors no s’ajustaran exactament als 

de l’original donat que, a banda de conèixer els secrets de tots els membres de la família 

es permetrà, en ocasions, de donar-ne la seva opinió, en especial a Teresa i, fins i tot, en 

comentarà alguna cosa amb les minyones (val a dir que mai no els explicarà per complet 

cap secret, com ja feia en el Mirall trencat rodoredià). 

4.2.2 RELACIONS 

 

El membre gràcies al qual Armanda entrarà a la casa és, com hem dit, Teresa. Per 

aquest motiu, la relació antre ambdues sempre serà bona ja que Teresa tindrà un tracte 

                                                      
41

 Vegeu pàg 60 d’aquest treball. 
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preferent cap a Armanda. Aquest tracte, tanmateix, no sempre es manifestarà de la 

mateixa manera ja que, si en el llibre trobàvem gratificacions materials, com podria ser 

la concessió d’una habitació més espaiosa que la de la resta de minyones, aquestes 

desapareixeran en la sèrie televisiva. Igualment, en l’adaptació, Teresa no permetrà 

algunes intromissions d’Armanda en els secrets dels membres de la família; així, quan 

insinuï alguna cosa sobre la mort del petit Jaume, la farà callar. No obstant això, 

l’acostament entre minyona i senyora cap als darrers dies es produirà de forma idèntica 

en ambdues versions. Tant és així que ambdues es revelaran els seus secrets i es 

donaran suport i, fins i tot, consol. 

 

Pel que fa al vincle unilateral que unirà Armanda amb Eladi, es produirà d’una manera 

semblant en tots dos suports de manera que n’esdevindran semblants conseqüències. 

Així, d’aquestes relacions es desprendrà l’enamorament d’Armanda, que recordarà 

Eladi com un idil· li amorós per sempre més. També d’aquesta relació, però en una 

direcció totalment oposada, neix la gelosia de Sofia que, com a venjança, intentarà fer 

mal a Armanda. En la versió televisiva, tanmateix, aquesta tensió entre ambdues, és 

manifestada per boca de Sofia quan, malalta Armanda, li demana que es quedi a la casa: 

«Me n’has hagut d’aguantar unes quantes, però jo te n’he hagut d’aguantar unes quantes 

a tu també. Em fas falta. Què en penses de mi? No ens tenim simpatia tu i jo, eh? Sóc de 

sang i carn, com tothom, la vida és molt complicada. M’irritarà veure’t i tu em maleiràs 

els ossos, com sempre, però et quedaràs aquí.» (DVD 2). Així deduïm que, a banda 

d’una relació d’odi, també ho és de necessitat, ja que en la formació de la relació 

triangular han esdevingut personatges, en certa manera, complementaris. 

 

Finalment, cal esmentar el poc reflex que es fa de les relacions d’Armanda amb els nens 

i l’afecció, o tal vegada compassió, d’ella vers aquests en la versió fílmica. És per 

aquest motiu que no resulta possible d’establir-ne una comparació detallada, però 

destacarem el fet que, en l’adaptació televisiva, continua essent Armanda qui guardarà 

el record de la família i, en especial, de Maria. Això no obstant, en aquesta segona 

versió, no es produirà l’alliberament de l’esperit de la nena per part d’Armanda, tal com 

passava en l’obra literària.  

4.2.3 SIMBOLOGIA 

 

Tal com ja passava en la versió rodorediana de Mirall trencat, la simbologia relacionada 

amb el personatge d’Armanda no és gaire abundant. Així, en aquest apartat, farem 

menció primerament a la manera en què apareixen representats els dos símbols de 

menor importància dels quals hem parlat en la secció homònima amb referència al 
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plantejament del personatge, ja que el somni no apareix en l’adaptació. En aquest sentit, 

cal dir que tampoc el cap de l’home de la casa de nines surt en la versió televisiva, donat 

que tampoc hi apareix la casa de nines. Per tant, aquest objecte, es veu substituït per una 

fotografia d’Eladi que Armanda conservarà i en la qual focalitzarà el seu record. 

 

Les arracades regalades per Eladi a Armanda apareixen, a l’adaptació, en un context 

totalment diferent del de la novel·la. A la sèrie televisiva Eladi les hi dóna com a 

agraïment per haver-lo estimat i respectat bastant temps després d’haver acabat la seva 

relació: «Armanda, tu ets diferent de totes les dones que han passat per aquesta casa... i 

per la meva vida [...]. Tu mai no t’has rigut de mi [...]. Tanta gent i tantes dones ho han 

fet, ara tu... No us he ofert a cap res que s’assemblés a un sentiment, però sense que 

m’ho mereixés tu... Armanda, tu em vas estimar oi? Mal fet, l’única cosa que deus 

haver guanyat haurà estat patir. Encara m’estimes una mica potser?» (DVD 2). D’altra 

banda, i a diferència del llibre, l’Armanda de la televisió llueix aquesta joia en més 

d’una ocasió. 

 

Finalment, cal parlar de l’objecte simbòlic de més rellevància a Mirall trencat i que 

dóna, al mateix temps, títol a l’obra: el mirall. Així, hem de dir que, en general, les 

escenes en què aquest objecte apareix són representades bastant fidelment, encara que hi 

observem algunes diferències substancials pel que fa al comportament d’Armanda. 

Així, a la versió fílmica, la minyona mostra una alegria, una mena d’eufòria, en sentir-

se com si fos la senyora de la casa, que no era reflectida a l’obra rodorediana. D’altra 

banda, podem dir que a l’adaptació desapareixen les al·lucinacions d’Armanda, ja que 

no són expressades de cap altra manera. 

 

També, quant a l’escena de la trencadissa del mirall, caldria remarcar alguns trets 

diferencials. En el llibre, Armanda, després de trencar-se-li el mirall, veu reflectit en 

cada bocí un moment de la història de la família. Per contra, en la filmografia, aquest 

moment de record de la nissaga té lloc al final, quan Armanda, situada davant la pila 

dels mobles per cremar, observa una fotografia de Teresa jove i esplendorosa i una altra 

dels tres nens de petits. Tot seguit, Armanda afegeix, per donar fi a la sèrie televisiva: 

«Pobres fantasmes meus, encara us vetllo, encara...» (DVD 3). A continuació, i com a 

colofó, van desfilant per la pantalla algunes escenes de la història d’aquest mirall 

trencat: la nissaga dels Valldaura.  
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IV.  CONCLUSIONS 

 

Una vegada realitzat l’estudi dels personatges principals femenins en l’obra rodorediana 

Mirall trencat i elaborada l’anàlisi comparativa d’aquests respecte als seus homònims 

mostrats a l’adaptació fílmica de J.M. Benet i Jornet, arriba l’hora de fer-ne una 

valoració global. Així, en aquest apartat, pretenem compilar i fer menció dels canvis 

més rellevants que, en general, comparteixen tots o gairebé tots els personatges 

analitzats en una i altra versió, a més d’esmentar, si escau, algunes de les 

transformacions i qualitats més significatives de cada personatge. 

 

El tret més característic que hem observat i que es repeteix en cadascun dels 

personatges, és una minva quant a la profunditat psicològica causada per algunes 

característiques inherents al suport fílmic. Així, l’afegiment de factors com la imatge o, 

fins i tot, el so (ja que la sèrie televisiva compta amb una banda sonora extradiegètica) 

no arriben a suplir per complet la pèrdua del narrador extern o la possibilitat de conèixer 

els pensaments dels personatges. D’aquesta manera, sense arribar en cap moment a 

esdevenir personatges plans ni mancats de sentiments, ens trobem amb unes 

protagonistes de psicologia molt més simple que les que ens presentava la novel·la, ja 

que ens són únicament mostrades a partir dels seus actes i de les opinions dels altres 

personatges. Tanmateix, en cap de les dues versions es veu afectada la intenció inicial 

de Mercè Rodoreda de crear uns personatges versemblants i que, alhora, transmetin 

emocions autènticament humanes. 

 

Un altre punt a tractar en aquest apartat és el cert grau d’amoralitat que observem en els 

personatges ja que no queda, en absolut, relegada a un segon pla en cap de les dues 

versions. D’aquesta manera, tots els personatges comptaran, tant a l’original com a 

l’adaptació, amb una part de la caracterització que no s’ajustarà al prototip d’heroïna 

bona i que ens mostrarà la seva part dolenta. 

 

Respecte al tema de la infelicitat posat en relació amb els personatges, tant el llibre com 

la sèrie televisiva transmeten un regust amarg, perquè en tots els casos les relacions 

amoroses insatisfactòries convertiran els personatges en éssers existencialment infeliços 

i abocats a la tragèdia. Si afegim a aquest factor la temàtica pas del temps destructiu que 

no s’atura, podem concloure, en aquest punt, que Mirall trencat transmet, en definitiva, 

una forta càrrega pessimista la major part del pes de la qual recau en els propis 

personatges. 
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Pel que fa a la trama i a les relacions dels personatges, com s’ha anat mostrant en els 

apartats corresponents, cal remarcar que no totes les escenes de l’adaptació són fidels a 

l’original. Així doncs, resulta prou evident que J.M. Benet i Jornet va optar per afegir o 

canviar escenes de certa rellevància, segurament per motius relacionats amb el propi 

suport fílmic o amb el seu tipus de públic. 

 

Finalment, com hem anat comentant al llarg de l’anàlisi, també trobem una diferència 

clau entre ambdues versions en el tracte de la temàtica del record. Així, mentre que el 

temps de la versió original rodorediana era completament alineal de manera que gran 

part de la història se’ns donava a conèixer mitjançant una enorme quantitat de 

flashbacks, en l’adaptació televisiva els esdeveniments avancen de forma correlativa en 

el temps. Així, els personatges rarament recordaran escenes del passat de forma 

explícita (a excepció d’aquelles que quedin fotografiades), sinó que el factor del record 

ens serà suggerit. Trobarem, doncs, un únic retrocés visual en el temps a l’escena final, 

que suposa una compilació de diverses imatges de tota la sèrie televisiva.  

 

D’altra banda, cal parlar de la simbologia amb la qual s’identifiquen els personatges o 

algunes de les seves relacions. En aquest àmbit, resulta especialment remarcable el 

canvi de suport del llibre a la televisió, ja que cada objecte ha de passar de la paraula a 

la imatge per esdevenir més visual. Així, el conjunt d’objectes i espais simbòlics 

esdevenen, en general, més latents en la versió fílmica de Mirall trencat ja que recorren 

a una presència gràfica. No obstant això, també en la versió fílmica s’esdevé la pèrdua 

d’alguns símbols que eren presents a la novel·la original. 

 

Pel que fa a la caracterització de cada personatge en concret, hem volgut fer, ja per 

donar fi al treball, una mena de compilació de les característiques més destacades de 

cada personatge, ja no de forma física o psicològica, sinó més aviat simbòlica o 

existencial.  

 

Primerament, Teresa, la gran protagonista d’aquesta obra, serà la representació del pas 

del temps destructiu, patent en una joventut fugaç que, en acabar-se s’emportarà amb 

ella la felicitat del personatge. En connexió amb Teresa, la protagonista del món dels 

nens, Maria també reduirà la felicitat a l’espai de la infantesa i eternitzarà els moments 

feliços dels primers anys mitjançant la mort. Podem concloure, doncs, que els 

personatges de Teresa i Maria al mateix temps que contraris, són també 

complementaris. 

 

Per oposició a les dues anteriors i, de fet, a tots els personatges de la novel·la, trobem 

Sofia, que es configurarà com l’única dona supervivent de la saga gràcies a la seva 
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manca de sentiments. En aquest sentit resultarà especialment significatiu que Sofia sigui 

l’únic personatge que no cercarà la felicitat. Així, el seu triomf serà un triomf social, 

però no humà ni existencial. 

 

Finalment, cal esmentar el personatge d’Armanda, sempre observadora, passiva, que 

conservarà la memòria de la casa i de la família, així com els seus secrets. Serà la 

minyona, per tant, qui arribi a suportar tot el pes de la història que narra Mirall trencat i 

qui, de forma discreta, suposarà el personatge més fort i íntegre en representació del 

record. 

 

En conclusió, doncs, hem de dir quant als personatges de Mirall trencat que es 

corresponen a la perfecció amb la definició de l’obra que dóna Neus Carbonell com a 

novel·la poema, al·legoria representativa de la vida, ja que cada heroïna representarà un 

valor o una perspectiva en el conjunt vital, ja sigui de forma narrada a la literatura, o 

visual i suggerida a la televisió. 
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ANNEX 

FOTOGRAFIES DE LA SÈRIE TELEVISIVA 

 

• Personatges: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa (jove) Sofia Valldaura (noia) 

Armanda  (jove) 

Maria (nena petita)  Maria (gairebé una noia) 

Armanda (envellida)  

Teresa (envellida) 

Sofia (dona) 

Salvador Valldaura  

Eladi Farriols Notari Riera Joaquim Bergadà  
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 • Escenes: 

 

 

 

 

 

Eulàlia  Pilar Segura  

Teresa i Valldaura (Ball de Carnestoltes) Casament Teresa i Valldaura 

Teresa i Amadeu Riera Sofia i Eladi (nit de noces) 

Eladi Farriols i Pilar Segura (Maria acaba de néixer) Armanda fa companyia a Teresa  
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• Espais i objectes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ramon i Maria al jardí 

La torre  El Mirall trencat
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