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Ressons romàntics
en els personatges

de Rodoreda 

«Les novel·les m’agraden, però veig
que no, viure-les.» (Sóc una dona hon-
rada?, pàg. 114). L’afirmació anterior
de la protagonista de la primera
novel·la que Mercè Rodoreda va escriu-
re pot servir d’exemple per a entendre
el sentiment que manifesten els seus per-
sonatges respecte a la consciència de
formar part d’un text literari. Els indivi-
dus que crea l’escriptora defensen la
seua llibertat, fins i tot en textos guiats
per un narrador més o menys conscient.
Són part d’un món concret de ficció,
però dins d’aquest, tenen llibertat de
moviment. La narrativa rodorediana
connecta així amb la novel·la romànti-
ca de trets goethenians. Al nostre parer,
Rodoreda entén la individualitat com un
tot integrat en un conjunt social, amb el
qual desplega la missió que li és pròpia
com a ésser humà. Els herois i les heroï-
nes rodoredianes, malgrat el seu desig
de solitud i de secret, troben el seu sen-
tit en la convivència en la posició con-
creta que ocupen davant del món on
viuen. Aquests protagonistes es mouen
d’una manera semblant com ho fan els
personatges de Goethe, Faust i Meister.
D’aquesta manera, els personatges de
Rodoreda, una vegada han tingut una
etapa d’aïllament, regressen al lloc del
qual procedien sense que gairebé res
s’altere; fins i tot, en les novel·les més
simbòliques, on l’individu és aïllat de la
societat, com és el cas d’Adrià Guinart
a Quanta, quanta guerra..., el retorn i
la integració final en el grup social d’o-
rigen és l’última solució perquè l’indivi-
du continue el seu desenvolupament.
Adrià, com la resta de personatges de
les darreres narracions en les quals va
treballar Rodoreda, evidencia un desig
d’integració en el medi natural; així
s’expressa quan vol convertir-se en
vegetal: «I a la nit, em vaig plantar.
Després de fer un sot molt fondo al peu
de l’avellaner, m’hi vaig ficar i em vaig
cobrir de terra fins als genolls. Havia
dut la regadora plena d’aigua i em vaig
regar. Volia que em sortissin arrels: ser
tot branques i fulles». (pàg. 31)

D’aquesta manera, en aquests
darrers textos —Quanta, quanta gue-
rra..., La mort i la primavera o Viatges
i flors—podem localitzar diversos ele-
ments procedents de la novel·la romàn-
tica. Així, es tracta de relats d’estructu-
ra més oberta, no subjectes a una
estructura racional. Els capítols, que
són nombrosos, no sempre es guien

per un ordre cronològic; el temps natu-
ral pren força i desapareix sovint l’or-
dre racional del món humà civilitzat. El
simbolisme, una constant en la novel·la
romàntica, pren força. Pensem, per
exemple, en la flor, símbol per
excel·lència de Mercè Rodoreda, com
és també un referent estilístic de la
narrativa romàntica. Les flors i la seua
significació van unides a l’època de la
infantesa, un moment recreat en Enric
d’Ofterdingen de Novalis: «también mi
padre era gran aficcionado a los jar-
dines y los mejor de su vida lo pasó
entre las flores; y como las flores son
las imágenes de los niños, tal vez por
ello haya sentido tanta ternura y res-
peto por la infancia». (pàg. 250)

El símbol, inherent a l’expressió
rodorediana, facilita la transfiguració
de la realitat. Rodoreda no vol canviar
res, només s’endu la realitat a un altre
plànol, a una altra dimensió literària,
perquè es puga entendre millor l’ex-
pressió interna de l’individu. Quanta,
quanta guerra... podria així ser consi-
derada la gran novel·la romàntica de
l’escriptora, si atenem a la caracterit-
zació que fa del corrent Marthe
Robert: «En este universo, continua-
mente en proceso de desmoronamien-
to a causa de las apariciones y meta-
morfosis, el héroe desdoblado no tiene
amigo ni enemigo. Su acción no
tiene tampoco un objetivo que posea,
en sí mismo, un valor irreemplazable».
(Novela de los orígenes y orígenes de
la novela, 1972, pàgs. 102-103).

Una indecisió evident del protago-
nista de Rodoreda qui, immers en un
univers canviant, se situa en un medi
romàntic per excel·lència, on assisti-
rem al progrés i a la metamorfosi de
l’individu rodoredià. Enfront de la figu-
ra canviant i triomfadora d’Adrià,
Rodoreda crea la imatge, també
romàntica, del castigat Ell, a La mort i
la primavera. Podem veure un paral·lel
del personatge amb el Robinson
Crusoe de Daniel Defoe definit de la
manera següent per Marthe Robert:
«La caída en los abismos es el castigo

automático del impaciente orgulloso
que, dando de lado brutalmente a su
padre para superarlo, comete de pen-
samiento el grave crimen del parrici-
dio». (1972, pàg. 112)

Com el Robinson Crusoe, el perso-
natge de La mort i la primavera coneix
els motius del seu pecat, de la seua
transgressió, de manera que «el castigo
que inmediatamente va a alejarlo del
mundo de los vivos no es sino la mani-
festación visible de esta radical ruptu-
ra» (ROBERT 1972, pàg. 112). El per-
sonatge romàntic de Daniel Defoe
també pot oferir un paral·lel interessant
en Quanta, quanta guerra... Adrià,
després de la fugida familiar, se situa
en un «Edèn» particular, en una terra
verge desconeguda on sembla que l’ú-
nic habitant de debò és ell, on fins i tot
hi ha una «Eva», encara que no del tot
exacta a la descripció tradicional del
personatge bíblic. En paral·lel al
Robinson Crusoe, «al cabo de un largo
tiempo de pruebas en el purgatorio de
la inmadurez, Robinson se enmienda lo
bastante para pasar poco a poco al
terreno de la vida» (ROBERT 1972,
pàg. 145), això és, Adrià Guinart
torna al món real dels orígens per
posar en pràctica tot allò que ha après.

Quanta, quanta guerra... és, doncs,
una novel·la on les característiques
romàntiques es despleguen amb molta
intensitat. Novel·la farcida de símbols i
abstreta de la realitat més humana, ens
mostra un individu que fuig del plànol
real i s’abstrau durant un temps per
conèixer millor la natura dels homes.
Finalment, torna per justificar la seua
presència a la terra. El viatge que
emprèn el protagonista té un interes-
sant paral·lel literari amb el Siddhartha
de Herman Hesse i sobretot amb Enric
d’Ofterdingen de Novalis. Uns relats
d’iniciació de personatges que troben
el seu antecedent ferm en la narrativa
picaresca. Un esquema bàsic on el
protagonista aconsegueix el seu propi
desenvolupament, la seua llibertat, a
partir de la fugida del lloc d’origen
familiar i el contacte amb diversos per-
sonatges que completen la formació
personal, com podem llegir en el
Siddhartha de Herman Hesse: «Muy
pronto, Govinda, abandonará tu
amigo la senda de los samanas, la
senda que tanto tiempo ha recorrido a
tu lado. Tengo sed, Govinda, y este
largo trayecto con los samanas no ha
conseguido aplacar mi sed. Siempre
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he padecido de sed de conocimientos
y he vivido acosado por innumerables
preguntas». (pàgs. 31-32)

Govinda, el company de viatge de
Siddhartha, és l’eina de l’escriptor per
fer obrir l’interior del protagonista.
Tenim així un interessant paral·lel amb
l’estil narratiu de Quanta, quanta gue-
rra... Podem recordar, per exemple, el
fragment on Adrià Guinart ens descriu
l’aparició final dels àngels que cons-
trueixen l’església a la muntanya, en el
capítol «L’acabament d’aquella nit».
Amb el diàleg amb la seua companya,
la «dona de la criatura morta», conei-
xem les sensacions i les visualitzacions
que el protagonista viu: «¿No els veus?
Tinc els ulls oberts i només veig núvols
que corren enribetats de lluna. ¿No
veus uns àngels més petits amb una ala
negra i amb una ala blanca? Es posen
a fer una corona. Escolta! A dintre d’a-
questa església feta pels àngels i per la
fe dels qui vénen cap a mi, ompliré de
rosada el calze de la meva mà i benei-
ré el sol d’aquesta nit que és Jesús inno-
cent, el que tot ho dóna». (pàg. 244)

Una llibertat i independència del
personatge rodoredià que ha assolit, a
través de l’experiència, la individuació
necessària per al seu equilibri. Un pro-
cés que localitzem, de manera certa
en textos precedents de la literatura
universal. Un nou element d’anàlisi a
l’hora d’abordar els personatges de
Mercè Rodoreda.
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