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1 CONTEXTUALITZACIÓ

1.1 Medalla de plata

Per Aloma, l’escriptor sabadellenc Francesc Trabal repartiria plantofades: «... és, i con-
fesso la meva alegria de poder-ho proclamar ben alt, la primera novel·la catalana per
la qual si calgués em faria a bufetades amb qui volgués discutir-la.1 Joan Triadú eleva
La plaça del Diamant al rang de millor novel·la catalana de postguerra alhora que li re-
serva plaça preferent dins l’olimp de la literatura pàtria en qualsevol època. La popula-
ritat de què gaudeix l’ha consolidat com un long-seller nacional indiscutible. El carrer
de les Camèlies acapara premis (el Sant Jordi, el de la Crítica, el Ramon Llull). Forçat
a triar un sol llibre, més d’un crític assenyalaria Mirall trencat (1974), per l’ambició i
complexitat narratives, com l’obra cabdal de Rodoreda. Enmig de tal panorama, Jardí
vora el mar es diria filla d’una musa menor. Arrossega el drama del segon a l’arribada:
fa patxoca, ja té mèrit, per bé que enlluerna més qui guanya l’or. Roser Porta, en el post-
faci a l’edició que consultem de Jardí vora el mar,2 la titlla de «novel·la eclipsada». Pu-
blicada el 1967, un any després d’El carrer de les Camèlies (1966) i cinc més tard que
La plaça del Diamant (1962), no assolirà ni tanta difusió ni tanta popularitat, víctima
dels triomfs recents i d’una fama que tendeix a associar l’autora amb uns chefs d’oeuvre
predeterminats.

Potser malastruc, però sembla un producte digne. L’editor, Joan Sales, hi creia. Ar-
mand Obiols, un lector fiable, l’elogiava en la correspondència mantinguda amb l’artista:
trobava el text ric, subtil, tan simbòlic i suggerent com sempre. Aprofitant-ne el llança-
ment, Joan Alegret feia balanç de la trajectòria literària de la novel·lista. Escrivia: «Tot i
que no ha tingut l’èxit de crítica de La plaça del Diamant o de El carrer de les Camè-
lies, Jardí vora el mar és una bona novel·la en què les arts d’escriptora de Mercè Ro-
doreda continuen patents».3 Mereixements estètics als quals cal adjuntar un valor
afegit: el de ser la novel·la de la represa. La seva redacció (ràpida: disset dies) remunta
al 1959, vuit anys abans de l’edició. A la nevera una temporada, Rodoreda la recupera
i revisa passat un septenni, el 1966. Cronològicament, doncs, llegim la primera narra-
ció llarga de l’autora després de la Guerra Civil i de l’exili més immediat. Fins llavors,
enfeinada a sobreviure, a penes si havia guardat esma per al relat breu (el 1958 sur-
ten els Vint-i-dos contes), que exigeix menys disponibilitat i esforç continu. Encara no
ha començat la dècada prodigiosa, els seixanta, en què Rodoreda es consagrarà com
a novel·lista. 

Així, el calendari dota d’un caire inaugural Jardí vora el mar. S’hi enceta un planteja-
ment que, a la llarga, qualla en Mirall trencat, per un cantó, i en la secció «Flors de
debò» del recull de proses Viatges i flors (1980), per l’altre. Mirall trencat, que Jardí...
«preludia», segons Triadú,4 també s’ambienta en una mansió amb un jardí espater-
rant. S’hi adopta idèntic enfocament col·lectiu, amb la consegüent diversificació de la
trama, on prenen relleu les històries secundàries (les nombroses similituds entre amb-
dues novel·les s’aniran detallant guia endavant). De fet, és una alternativa a la focalit-
zació individual, al report de la peripècia d’un únic personatge (el protagonista) a què
Rodoreda havia acostumat el lector de les seves dues grans novel·les anteriors. Tot i
compartir-hi oralitat, simbolisme i capacitat evocadora de l’estil, Jardí... avança el 
pas vers un relat més plural que no pas La plaça... o El carrer... Respecte a «Flors de
debò», vaticina l’omnipresència del vegetalisme, una flora personificada, a més (l’a-
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partat 4.3, en el seu paràgraf final, reprèn aquest aspecte): les trenta-vuit flors que s’hi
descriuen reflecteixen els comportaments humans.

1.2 Endreça

Si ha d’arbitrar una periodització de l’obra rodorediana, el cànon crític apel·la al cicle
vital de l’escriptora. Un criteri més biogràfic que no pas estrictament literari, malgrat que
se’n justifiqui la validesa contrastant les diferències estètiques entre els diferents pe-
ríodes un cop establerta la divisió. S’hi distingeixen, així, tres etapes: joventut, madu-
resa, vellesa. La fase inicial comprèn els anys d’aprenentatge de l’ofici, durant la
preguerra: culmina amb Aloma, sens dubte la fita narrativa d’aquest primer moment.
La intermèdia es desenvolupa enmig del llarg exili de postguerra i produeix, quan Ro-
doreda recupera l’estabilitat personal a Ginebra, peces emblemàtiques: La plaça del
Diamant i El carrer de les Camèlies. L’última arrenca un sexenni abans del retorn de-
finitiu de l’autora a Catalunya, amb La meva Cristina i altres contes, en què s’aferma la
presència del fantàstic, el tret distintiu d’aquesta darrera evolució, sols insinuat dins 
la producció d’abans. Element màgic que s’integra, així mateix, a Mirall trencat, cim nar-
ratiu del període. 

Jardí vora el mar se situa en la transició entre la segona i la tercera èpoques. Compar-
teix any de publicació amb La meva Cristina..., si bé l’absència del meravellós impe-
deix posar-lo al sac de la vellesa, definit per la manifestació del misteri, de l’esotèric sota
l’aparença tangible. Adscrit, en conseqüència, a la franja de maduresa, Jardí... en su-
posa la cloenda, en tant que s’hi compleix, ara sí, una altra característica típica de l’e-
tapa posterior: el final obert, esperançat, que cedeix el lloc a un desenllaç tancat, en el
qual el desencís i la mort clausuren l’univers recreat. Per això, l’optimisme moderat, la
tímida perspectiva d’un futur redreçament amb què es cloïen La plaça... i El carrer...
se substitueixen per la venda del casal amb jardí, que «va ser, com si diguéssim, l’a-
cabament de la història» (pàg. 211). No clou l’obra l’adjectiu «contents», com s’esdevé
a La plaça..., sinó un atribut que certifica l’extinció irreversible d’aquells estius. Al the
end de Jardí..., Rodoreda no hi menciona ni els ocells de La plaça... ni els àngels d’El
carrer..., doble referent alat que gira full a les dues narracions amb connotacions posi-
tives. En canvi, en paral·lel a Mirall trencat (també a Aloma, per cert), una transacció
immobiliària i el suïcidi d’un jove (Eugeni aquí, Maria a Mirall trencat) segellen la
novel·la.

1.3 El torrent de les flors

Jardí... no està exempt de la quota autobiogràfica habitual en la nostra escriptora, molt
palesa a Aloma, per exemple. Si allà tornava a casa un indiano, Robert, per seduir l’he-
roïna somiatruites una nit de Sant Joan i prenyar-la, ara se n’han presentat dos: tant el
senyor Bellom com el seu gendre, Eugeni, són americanos enriquits, perfil proper al de
Joan Gurguí, l’oncle matern i després marit de Rodoreda. Faltada de finançament, la
família l’havia enviat, d’adolescent (als catorze), a ultramar per buscar fortuna. Al seu
retorn d’Argentina (Bellom va espetegar a Buenos Aires), va casar-se amb la neboda.
Del fracàs matrimonial, en va néixer l’únic fill de Rodoreda. 

Sant Gervasi, el carrer de Ríos Rosas, la part alta de Balmes, dibuixen el paisatge in-
fantil de l’escriptora. La torreta amb jardí dels pares d’Eugeni, Paulina i Andreu (el nom
de dos veïns del barri), literaturitza el casal Gurguí, on l’autora es bellugava entre un tor-
rent de flors. Li agradaven tant que les volia totes. Per no contrariar-la, l’avi, Pere Gur-
guí, les hi collia sense descuidar-se’n cap, perquè, si no, les hauria arreplegat la nena
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mateixa. La mida no importa: modestos, com els d’Eugeni i Aloma, o esplendorosos,
com els dels Bohigues, els Bellom i el dels Valldaura a Mirall trencat, en tots els jardins
inventats per Rodoreda hi vibra un besllum del jardí natal, mitificat. 

Un espai essencial, d’altra banda, en la idealització general de la infantesa. «Si tinc
bons records són els de la vida a casa», admet Rodoreda en una carta adreçada a la
seva nora, el 1957.5 «Recordo la sensació d’estar a casa quan, abocada a la barana del
terrat, veia caure damunt la gespa i les hortènsies les flors blaves de la xicranda. No
sabré explicar-ho mai; mai no m’he sentit tan a casa com quan vivia a casa del meu avi
amb els meus pares», explica en una altra ocasió.6 Entesos: la infància feliç és la nos-
tra pàtria antiga. «Només es viu fins als dotze anys. I a mi em sembla que no he cres-
cut», sentencia l’heroi tràgic de Jardí vora el mar. El peterpanisme d’uns quants
personatges rodoredians reflecteix, en el fons, la negativa de l’escriptora a fer-se gran,
a renunciar al record embellit d’una edat viscuda amb tanta intensitat que es concep
com l’única plena. Les flors sintetitzen aquesta convicció. Per això, escriure sobre flors
significa sentir el vol blau de la xicranda damunt l’herba verda: «Vinculada a les flors,
sense flors durant anys, vaig sentir la necessitat de parlar de flors i que el meu prota-
gonista fos un jardiner», revela al pròleg de Mirall trencat,7 tocant a la gènesi de Jardí...
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2 ANÀLISI ESTRUCTURAL

2.1 Alfa i omega

No va resultar fàcil titular la novel·la. La qüestió va encendre un perllongat debat entre
Rodoreda, Joan Sales i Armand Obiols. Dubtaven entre set o vuit opcions, algunes amb
divergències microscòpiques (reticències a propòsit d’articles i preposicions, coses de
lletraferits). Ben mirat, tant rumiar va servir per arribar a una solució ben escaient: l’e-
pígraf «Jardí vora el mar» aconsegueix, amb una sintaxi bàsica (N + CN [SPrep]), com-
pendiar la novel·la sencera, extractar-la en clau simbòlica. Reuneix en un enunciat
únic, fixem-nos-hi, principi i final. Descriu, per tant, un cercle invisible: metàfora del
cicle que completen els sis estius, la història d’amor que n’esdevindrà l’epicentre i la
torre on s’emmarca, tot plegat subjecte a un començament i un acabament. 

Expliquem-ho. El «jardí» reenvia a l’origen, tant a la Bíblia (Adam, Eva i el pecat origi-
nal) com a la nostra novel·la (l’amor per Rosamaria enfonsa les arrels al pati de casa el
noi) o al currículum de l’autora (l’avi, el casal Gurguí, la llar de petita). Recorda l’edèn,
per tant. Un món jove, incontaminat. Un temps de puresa i harmonia primigènies, alie-
nes a qualsevol corrupció. L’edat de la innocència mitològica que, traduïda a escala
humana, és la infantesa: d’on ve que, a Jardí..., els companys de pupitre s’enamorin i
la passió corresposta no sobrevisqui enllà dels divuit. La citació amb la qual s’encap-
çala el llibre («Dieu est au fond du jardin») fomenta les reminiscències bíbliques: al
fons del jardí, hi ha Déu, resa el lema. Ras i curt: el parc Bohigues és una versió del
paradís del Gènesi. Al bell mig del jardí de la creació, s’hi alçava l’arbre prohibit, el del
Coneixement del Bé i del Mal. Igual com, per la rellevància assolida en la ficció, l’eu-
caliptus s’erigeix en el centre del jardí rodoredià i, atès l’aprenentatge que proporciona
a l’ànima humana, es converteix en un nou arbre de la ciència (per a l’anàlisi del sim-
bolisme de l’eucaliptus, vegeu l’apartat 4.3). L’Antic Testament, en definitiva, ens llegava
un paradís perdut. Just com Eugeni percep el jardí dels veïns: hauria estat, si fos seu
i no s’hagués de conformar a venir-hi només de passeig, el locus amoenus perfecte per
a l’idil·li ideal: «És un jardí com el que m’hauria agradat tenir quan era petit» (pàg.
129). Notem-ho: s’explicita el vincle entre el jardí i la infància i, a través d’aquesta, s’as-
socia el jardí amb l’amor correspost, amb la felicitat mitificada. Ja madurs, fora de la
puerilitat quimèrica, la realitat adulta ens plantifica al davant els parterres dels Bellom:
erms, massa pelats. Si l’exuberància de can Bohigues simbolitza el somni impossible,
la sequedat de l’altre jardí representa l’única veritat indiscutible: Eugeni sofreix una ex-
pulsió indefinida de l’Edèn, rumb al desert del desamor. Amargat no per un Déu ofès,
sinó per una Eva que preferia l’hípica a la costura.

A l’extrem oposat del sintagma, el «mar» porta a l’aigua. Eugeni mor a mercè de la
marea. A l’aigua, com tots els personatges de Rodoreda que no suporten haver cres-
cut. Bàrbara, la violinista vienesa que, a Mirall trencat, es converteix en l’amor impos-
sible de Salvador Valldaura, es llança al canal. Hi sura, com l’Ofèlia de Hamlet, intacta
i adolescent per sempre més. A la bassa del jardí, enforquillat (4.4 en torna a parlar),
flota Jaume, el fill petit de Sofia Valldaura i Eladi Farriols. Maria, sa germana per part
de pare, es mata abalançant-se damunt un llorer que era com «un mar d’aigua negra».8

Per a tota aquesta tropa, l’aigua significa dissolució, en primera instància. Tanmateix,
hem ensopegat amb un símbol polivalent. Segons com es miri, la mort els congela la
joventut, els la preserva a l’infinit. Si se’n van aviat, no envelleixen: forever young. En
aquest sentit, submergir-se en l’aigua suposa un replegament dins el líquid amniòtic,
un reingrés al claustre matern. Un retorn a la font, al fonament primer, immaculat. En-
tesa així, l’aigua és, alhora que travessia cap a l’altra riba, recuperació de la infantesa
i, gràcies a ella, purificació. Al paradís hebreu sobrava líquid: floria entre dos rius, el Ti-
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gris i l’Eufrates. Imitant-lo, l’edèn de Ríos Rosas vessa mullena: l’amor hi brota regant
a quatre mans i s’estreny a força de banys junts, en els safarejos del terrat: «quan es-
taven [Rosamaria i Eugeni] ben bruts de jugar, la Paulina els rentava amb l’aigua as-
solellada i després aviava la Rosamaria cap a casa seva, per la barana...» (pàg. 180).
Aigua fresca amb el sol fent-hi mirallets: la ingènua felicitat perduda. «Tant que li agra-
dava l’aigua quan era petita», exclama la mare d’Eugeni quan entona l’elegia d’aquells
temps (pàg. 79). D’aquí l’adhesió del duo romàntic al mar: ella, una nedadora consu-
mada; ell, un barquer vocacional. Per això la noia, actual esposa de Francesc, ja no rega
flors i, en canvi, les mana regar: «La Rosamaria encara regava el jardí de casa quan en
Francesc ja la venia a buscar amb auto» (pàg. 92). Reparem-hi: ruptura amb Eugeni i
sequera són simultànies. D’on ve que, mentre Eugeni conserva la il·lusió per reescriure
el passat a poc d’haver tornat, els brolladors dels Bellom bombin aigua amunt dia i nit:
«l’aigua fa alegria» (pàg. 109). L’eufòria malgastadora del nou ric, d’acord. Però també
un correlat de l’entusiasme d’Eugeni davant una segona oportunitat. Així, al mateix
temps que l’exaltació es desinfla i se’n descobreix la mentida, els ruixadors disparen a
mig gas.

2.2 En segon pla

A Mirall trencat, el discurs s’encomanava a una veu narrativa en tercera persona, di-
guem-ne omniscient, tot i les contínues focalitzacions internes per accedir a la cons-
ciència dels personatges com si hi fóssim dins, mitjançant l’estil indirecte lliure i el
monòleg interior. Diferentment de la novel·la que més se li assembla, Jardí... utilitza
una primera persona. Escull, doncs, una perspectiva interna: explica la història una fi-
gura inclosa en la ficció, no un ens exterior. Ara bé, defugint el narrador protagonista
que relata la pròpia experiència adoptat a La plaça del Diamant i El carrer de les Ca-
mèlies, es decideix per un espectador: un narrador testimoni que no refereix la seva pe-
ripècia, sinó que reporta la d’altres, segons allò que coneix per mitjans naturals (el que
veu, sent o li comenten). Masculí, a més, trencant el monopoli femení de les dues lec-
tures amunt citades. Jardí..., s’ha escrit, és una novel·la d’«homes», atès el relleu que
hi pren un trio de mascles: el jardiner, l’heroi romàntic (Eugeni) i el seu sogre (el vell
Bellom). 

La posició d’observador en segon pla assumida pel narrador comporta ensems una
major dosi d’objectivitat i limitacions en la fiabilitat de la informació. El distanciament
emocional implícit en la marginalitat respecte dels fets nuclears genera, ens diu la lò-
gica, un relat més fidedigne que si l’emprengués, per exemple, el principal implicat,
amb el fort biaix subjectiu que això imprimiria a la faula: llavors no n’estaríem llegint la
veritat indubtable, només una versió sospitosa de parcialitat, vist que prové d’un «jo»
a qui l’acció afecta de ple. D’on ve que, acollits a una nomenclatura d’origen americà
(Hemingway, novel·la negra), s’hagi manegat el terme «behaviorisme» per definir
aquesta mirada inclosa, però alhora perifèrica, respecte a la història: en argot cinema-
togràfic, una mena de camera eye, d’ull de la càmera, que deambula enregistrant, de
lluny estant, facècies i destrets d’unes vides presumptament glamuroses. 

Decidir-se per una òptica així comporta, per força, buits. Si se saben sols les dades a
què una persona sense capacitats màgiques accediria en la realitat, proliferen els fo-
rats informatius. Ningú, tampoc el jardiner, té el do de la ubiqüitat: com que no és a tot
arreu, o no sempre espia ben col·locat, es perd fotogrames del film. Ell no se n’amaga
gens. Mig tapat de boixos, tafaneja el sopar amb què els Bellom inauguren la casa:
«Molts moviments se m’escapaven, sobretot amb l’anar i venir dels que servien» (pàg.
116). Esmenta sovint el missatger que dóna la notícia i en justifica la transmissió:
«Aquestes coses jo no les sabia de seguida. A vegades les sabia al cap d’uns quants
dies, però sempre hi havia algú que me les explicava» (pàg. 39). Si escau, fins i tot
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dubta que les fonts siguin solvents. El capítol V arrenca amb rumors relatius a la para-
noia galopant de Rosamaria, que responsabilitza el marit d’una mania persecutòria:
conspira per assassinar-la. El narrador en puntualitza la credibilitat: «Vaig pensar que
potser sí que tot allò era veritat, però que les coses explicades per tanta gent...» (pàg.
142). 

Agreguem-hi les llacunes de memòria causades pel temps, per les quals el jardiner
s’excusa a les quatre línies d’haver engegat: «Però de tot això fa tant de temps que de
moltes coses no me’n recordo, perquè sóc massa vell i de vegades m’embolico sense
voler» (pàg. 9). S’infereix d’aquesta citació, doncs, que Jardí vora el mar construeix
una extensa retrospecció: del present estant (la vellesa del narrador), es rememoren fets
cronològicament distants. Per entendre’ns: tota la novel·la, de punta a punta, és un
flashback gegant, al qual el jardiner es lliura in situ, presumiblement: «Quan tornaven
del bany, jo procurava trafeguejar per les paneres d’aquí a la vora. Per aquesta, co-
berta de baldirons...» (pàg. 10), notifica la veu narrativa al primer punt i a part del lli-
bre. Si més no, l’ús de díctics («aquí a la vora», «aquesta [panera]»), partícules que
lliguen l’enunciació a la situació comunicativa en què es produeix, esbossa un context
compartit entre emissor i receptor: el narrador recorda, per això reconeix les paneres
com les mateixes d’abans, des de la torre amb jardí on servia. 

Hi confegeix un monòleg en veu alta. Es tracta de la famosa «escriptura parlada», l’es-
tratègia discursiva prototípica en Rodoreda: un escrit que fingeix l’enunciació oral, mo-
dalitat en la qual confien també La plaça del Diamant, El carrer de les Camèlies i uns
quants contes. «La sang», el relat amb què s’enceta Vint-i-dos contes, procura aclarir
aviat l’oralitat del discurs disseminant-hi rastres textuals. «Veu? –em va dir–, en aquesta
panera sense res el meu marit cada any hi plantava les dàlies»: d’una primera frase com
aquesta, se n’extreu que l’actual narrador, present en el pronom feble de primera per-
sona «em», en algun moment va ser l’interlocutor d’una dona (casada amb un amant
de les dàlies) de la qual ara transcriu les paraules tal com les hi va sentir dir. Les línies
següents reblen aquesta hipotètica reproducció d’una intervenció parlada amb cues
oracionals (assenyalades en negreta): «perquè el meu marit era així, sap?» o «I, veu?,
a mi de joveneta, era una mena de flors que no m’agradaven...».9 La funció fàtica que
se’ls encomana, comprovar la recepció del missatge, confirma la presència d’algú 
que escoltava. Ben al contrari, Jardí vora el mar es desentén de qualsevol marca ver-
bal que indueixi a pensar en un narratari mut, el destinatari silent (mai no interromp)
dins la ficció del soliloqui. Amb tot, hem de suposar-l’hi. La informalitat, el to familiar i
espontani amb què es capté el llenguatge del jardiner, així com la formació cultural
que hagi pogut assolir el personatge, massa precària per embrancar-se en la redacció
memorialística, fan poc versemblant considerar la història una evocació escrita de mà
seva.

2.3 Somriures i llàgrimes

Per bastir la història, Rodoreda manipula força tòpics del melodrama. Per començar,
l’orfenesa implícita de l’heroïna. Fins a l’enllaç amb Francesc Bohigues, l’heroïna resi-
dia amb una tia en un pis, adossat a la humil torre del seu galant, terrat amb terrat.
Jardí... mai no facilita cap informació sobre els seus pares, desapareguts de la ficció.
En segon lloc, els orígens humils de la parella perfecta (Rosamaria i Eugeni). Seguida-
ment, sense moure’ns de la caracterització socioeconòmica, la dicotomia pretendent ric
/ pretendent pobre que s’instaura des que Francesc festeja la mossa, la dualitat amor
pur / matrimoni interessat, el dilema passió autèntica / estatus social i l’atzar sobtat, amb
enriquiments llampec. Apuntem-hi, a més, els clixés de la virtut vexada (a Eugeni, càn-
did i bon jan, li pispen la xicota), el termini per al retorn (promet endur-se-la del dia del
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casament en cinc anys), l’anagnòrisi (el reconeixement d’Eugeni com a gendre Be-
llom). O una tècnica estructural: recórrer al dietari privat del protagonista per comple-
tar l’exposició d’antecedents. Contràriament, el desenllaç s’aparta del gènere: la mort
(suïcidi d’Eugeni) i la liquidació del microcosmos imaginat (venda de la finca) reem-
placen el freqüent happy end del fulletó.

Encara reservarem les línies següents per estudiar una última convenció del relat per
entregues: la inserció, en el decurs narratiu, d’indicis que anticipen l’acció. En cita-
rem, a tall de mostra, dos casos de to oposat: irònic, un; tràgic, l’altre. Una bona dosi
de l’humor que conté l’obra (n’hi ha, a pesar de la dissort general) recau damunt el se-
nyor Bellom, un nou ric exhibicionista, a qui encanta airejar el seu poder adquisitiu, pre-
sumir de contactes i no reparar en despeses. Al final, Jardí... l’aparella amb Miranda,
la cambrera brasilera dels Bohigues, una mulata molt sexy. Rodoreda, aquí, no juga
amb la sorpresa: aquesta unió no suposa cap bomba d’última hora que la novel·lista
es tregui de la màniga per amanir les darreres pàgines. Al contrari, la cosa es coïa de
lluny. Al capítol II, Bellom demana per ella al jardiner: «Aquesta noia una mica fosca
que de vegades topo pel poble, treballa pels amos de vostè, oi?» (pàg. 45). O sigui, que
ja l’ha ullpresa. Per postres, havia viscut un bienni al Brasil, hi té negocis i el país no li
desagrada gens. La nit de Sant Joan del capítol IV, el magnat es torra. Eufòric, «va dir
que, per acabar la festa, volia dormir amb les cambreres perquè les senyores no li agra-
daven» (pàg. 70). Si es decanta pel servei, una cambrera primera com Miranda bé ha
d’estimular-lo. Sobretot la seva pell color de pega dolça, perquè a Bellom li tira l’exo-
tisme: a la hisenda argentina on treballava s’havia embolicat amb la negra que cuinava
el ranxo.

Anem-nos-en ara amb el cavaller romàntic. Eugeni matina. Tot i el viatge, el dematí se-
güent a l’arribada, volta a les set tocades. El jardiner, que també es lleva ben d’hora, el
veu per primer cop i el troba «esprimatxat, una mica com el senyoret Sebastià» (pàg.
108), el marit d’Eulàlia. Caçador de lleons a l’Àfrica, uns traficants d’ivori l’esquarteren.
Breu: a l’acte que entra en escena, se’ns identifica l’heroi amb un finat. Escurcem-ho
encara: Eugeni, predestinat a morir. D’aquí endavant, se succeeixen les marques fune-
ràries. Per exemple, l’aire lúgubre, amb un físic «magre i negre», xuclat i rebegut, im-
pressió que s’accentua progressivament. Això a banda, se li mor el gat que cuidava,
arraconat a la paret de l’hivernacle («la caseta de vidre», en diu el narrador). A més, troba
«bonic» el cementiri i es lliura al necroturisme, visitant-ne totes les creus, sense excep-
cions. El convenç sobretot la «bona vista» de l’indret, «amb el mar davant» (pàg. 132).
No per casualitat, Eugeni s’ofegarà entre ones, a mig capítol V. Finalment, s’aficiona a les
cargolades i desitja que els morts del cementiri li engreixin els cargols (pàg. 152).

2.4 De colònies

A penes sis estius era un del possibles títols de què parlava l’apartat 2.1. Proposat per
l’autora, a sobre. No debades la ficció abraça mitja dotzena de canícules consecutives,
una per capítol. Sis convivències, sis vacances per a gent sofisticada: festes, navega-
ció, esquí aquàtic, equitació, platja i piscina, capricis i hobbies diversos, extravagàncies
i bromes per matar l’oci benestant. Entre la multiplicació d’històries a què dóna peu
aquesta trama coral, convindrem que la peripècia nuclear són les desventures senti-
mentals de Rosamaria i Eugeni, parella des de petits. Consegüentment, evocar-ne els
orígens, estén la cronologia: gràcies als flashbacks (a IV, llarg diàleg entre el jardiner i
els pares d’Eugeni, arrodonit amb una conversa bessona a V; lectura i relació en estil
indirecte del diari d’Eugeni, altra volta a V), retrocedim fins a la tendra infància dels he-
rois, potser uns tres lustres abans. És clar, si comptéssim les sinopsis amb què Rodo-
reda fa cinc cèntims de l’existència d’algun personatge gran (el jardiner, el senyor
Bellom), encara recularíem més. 
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Difícil precisar quant. La indeterminació temporal presideix la narració, neta de tota
dada que permeti acotar-ne el temps històric. Si a La plaça del Diamant les vicissituds
particulars de Natàlia-Colometa s’inscrivien en un rerefons català (Segona República,
Guerra Civil, postguerra), que s’hi produïa simultàniament i hi repercutia, a Jardí vora
el mar no localitzem rastres de país, del devenir nacional. Potser els anys cinquanta,
època d’escriptura de la novel·la, la dècada anterior o abans del 39, com especula
Carme Arnau?10 Fins a cert punt, el quadre desprèn aroma de «feliços vint», amb una
beatiful people parenta, llunyana o no tant, d’El gran Gatsby (1926), de Francis Scott
Fitzgerald. En l’obra del nord-americà hi surten, igual que a Jardí..., una mansió es-
pectacular, ara a Long Island; convits enlluernadors; magnificència i aparat; vides de
pel·lícula («És com una pel·lícula», afirma la cuinera, Quima, definint els enrenous dels
amos), sota l’esplendor de les quals sotja una realitat menys cinematogràfica, castells
de sorra que s’enrunen al capdavall i, finalment, una noia estimada a qui es va haver de
renunciar.

A un cronotopos més que difús, inexistent, s’hi suma la indefinició espacial. Ignorem
la ubicació exacta de la casa de colònies. És ran de platja, contigua a un poble anònim,
pròxim a la capital: «Podem anar a Barcelona com aquell qui diu cinc minuts», valora
el senyor Bellom quan enumera els avantatges locals (pàg. 156). A la vila, s’hi atura el
tren de rodalies (els pares d’Eugeni hi pugen), hi ha un cinema de nom imponent, l’Ex-
celsior (el jardiner n’és assidu). Un racó amb bona cara i ambient «rialler» (pàg. 156).
Gairebé constitueix l’espai únic de Jardí..., si no fos per la incursió del narrador en una
zona de la quadrícula urbana ben delimitada: el paper que juguen Sant Gervasi o el car-
rer de Ríos Rosas dins el text, les seves implicacions biogràfiques o la seva funció es-
tructural, es diluciden al segon paràgraf dels apartats 1.3 i 2.5, respectivament.

2.5 Per duplicat

Els estiuejos poden agrupar-se en dos triennis (capítols I-III i capítols IV-VI). D’acord
amb aquest supòsit, Jardí... s’estructura en dues parts, que es distingeixen per l’ober-
tura de la torre Bellom, arran de la qual ingressen en nòmina actors nous: Eugeni i Ma-
ribel, la seva dona. Som a la meitat justa de la trama: la parella esmentada aterra dins
l’argument a mitjan capítol IV, cap al centenar de pàgines d’un llibre que en compta
dues-centes i escaig. Hi ha, l’aritmètica ho confirma, força equilibri quant a l’extensió
de la doble seqüència narrativa. En altres termes: mig Jardí... sense competència (els
nouvinguts superen l’opulència dels veïns), sense passat (Eugeni) i, per tant, sense re-
cords ni remordiments; mig amb tot això. Des que can Bellom funciona, la simetria re-
geix el relat: es dupliquen els casalots, els jardins sumptuosos, els jardiners, els cavalls
i els professors d’equitació, els matrimonis desavinguts (Francesc-Rosamaria i Eugeni-
Maribel), els triangles amorosos (Francesc-Rosamaria-Eugeni, d’un cantó; Rosamaria-
Eugeni-Maribel, de l’altre), les pèrdues irreparables (Sebastià, Eugeni). 

Uns binomis que sovint es resolen en antítesi. Es contraposen, com a Mirall trencat, dos
móns antagònics: els senyors i el servei. També dos luxosos jardins: un, frondós (Bo-
higues), perquè es vincula al mite de la infantesa, a l`època daurada; l’altre, llis (Be-
llom), ja que es relaciona amb el present adult, amb la realitat desolada (l’apartat 4.3
s’hi entreté més). De retop, es confronten un parell de jardiners: el narrador, sol·lícit es-
tudiós de les plantes naturals (les «flors de debò», en diu ell: per atzar o no, terme ho-
mònim al títol de la secció de Viatges i flors citada a 1.1), acarat a Josep, un recomanat
seu que vigila el jardí Bellom amb un llibre de botànica a les mans, fixant-se molt en
les tiges i els pètals fotografiats. Vistos en pack, la pompa d’ambdós jardins contrasta
amb la discreció d’un tercer, el del carrer Ríos Rosas: senzill però feliç, com les vides
de Rosamaria i Eugeni abans que trenquessin per un jardí més gran. Abundant en les
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antinòmies, s’oposen dos pintors: Feliu, un paisatgista, això és, un artista figuratiu i
convencional, davant la «senyoreta Eulàlia», propera a l’avantguarda, a l’expressio-
nisme (l’apartat 3 hi insistirà). O una doble entrevista, als capítols IV i V: primer, la vi-
sita de Paulina i Andreu a la torre per cercar clarícies sobre el fill desaparegut, Eugeni;
després, el desplaçament del narrador al domicili dels ancians, per donar-los-en notí-
cia definitiva.

Els tres capítols inicials assisteixen a l’edificació de vil·la Bellom, el motiu transversal
clau del segment. A compàs seu, es configura una progressió que genera expectativa
en el lector, a l’aguait d’un tomb argumental quan finalitzin. Espera satisfeta en reve-
lar-se la identitat del gendre veí, l’antic promès de la senyoreta Bohigues. Quan s’a-
caba el capítol I, topem amb el vell Bellom preguntant per un solar amanit d’herba i
sargantanes: projecta construir-hi un xalet. Sense paletes al costat, l’alegria domina
l’estiu: els amos, encara en fase lluna de mel; Rosamaria, embarassada. Al tall següent
(II), endeguen la construcció. Alhora, algun núvol taca un horitzó fins aleshores serè del
tot: la senyoreta, que no ha volgut la criatura, ha avortat voluntàriament, decisió que
desencadena la primera crisi conjugal. Som a «l’estiu de la Miranda», amb qui Fran-
cesc es consola del disgust. La tensió domèstica causada per l’avortament i la infideli-
tat avança l’espiral de maldecaps provocats per la vinguda d’Eugeni a V: atacs de nervis
i mania persecutòria de Rosamaria, que acusa el marit de voler-la matar, bufetada d’Eu-
geni a Francesc. En el tercer capítol, les obres en la recta final, sobrevenen mals ma-
jors: tallen a trossets el senyoret Sebastià, mort que anticipa el suïcidi d’Eugeni, dos
episodis més tard (V). 

D’ençà el quart, amb la torre ja enllestida, es dissenya una segona gradació, que afecta
alhora el duet protagonista: paulatinament, n’augmenta el grau de patiment. El males-
tar d’ella la manté desperta a les nits, l’obliga a alleujar-se de l’ofec sortint a la fresca
del balcó, fins a desembocar en la neurosi suara esmentada (V). L’ànsia d’ell l’impulsa
a deambular a l’hivern (estació que els Bohigues passen a Barcelona), com una ànima
en pena a l’encalç d’una segona oportunitat, per les cambres que Rosamaria trepitja a
l’estiu. A nedar fins on ella neda, a concertar-hi una cita secreta, a desesperar-se per
les carbasses, a suïcidar-se. Caiguda lliure accelerada des que la núvia eterna no com-
pareix a la trobada nocturna sol·licitada per l’amant: l’escena, clímax emocional de la
novel·la, precipita la fatalitat. Prou que Rodoreda en remarca la transcendència, orga-
nitzant una mena de campanades a morts, amb referències contínues al rellotge («Fal-
tava poc per les dues», «El que va venir van ser les tres. I les quatre») i nota final
mortuòria: «A les cinc [Eugeni] em va deixar com si l’haguessin tret d’un cementiri»
(pàg. 160). La irrupció dels joves Bellom a la ficció causa un postrem efecte: com que
romanen a la propietat els hiverns, en comptes de marxar a ciutat, Rodoreda n’amplia
els resums. Al capítol I, per exemple, no s’explicava res de l’hivern. II i III els enllestien
amb síntesis breus, inserides com a epíleg, tancant capítol. A diferència de IV i V, on la
permanència al cau d’Eugeni i companyia obliga a recensions d’extensió superior.
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3 ANÀLISI TEMÀTICA I DELS PERSONATGES

3.1 Bon jour, tristesse

Mirall Trencat defensa la tesi que totes les vides són tristes, es visquin com es visquin.
La decepció hi contamina tothom. Hi ha qui voldrà esquivar-la a còpia de renda alta,
segur que els diners fan la felicitat: com si celebrar cada hora l’hora del cava capgirés
la vida en una festa espumosa permanent. Posem-hi per cas Teresa Goday, una pei-
xatera ben plantada, reina dels taulells a la Boqueria: amb dues bodes de profit as-
cendirà de casta. Del primer matrimoni (amb Nicolau Rovira, un iaio a les acaballes),
en treu patrimoni; del segon (amb un diplomàtic fi, Salvador Valldaura), estament i fa-
mília de molta anomenada. Cursa meteòrica cap a l’èxit social reeditada pel gendre,
Eladi Farriols, antic dependent de vetes i fils casat amb Sofia, la pubilla del casal Vall-
daura. Nedar en l’abundància no els realitza el somni al qual aspiraven: Teresa ja con-
sumeix els últims dies reclosa a la cambra, contemplant com moren els seus (fins i tot
els néts) i com agonitza el món del qual era matriarca. Eladi, refugiat al despatx, fulleja
Proust malaltissament, a la recerca del temps i l’amor perduts (sempre ha sospirat per
Pilar Segura, una cabaretera).

Igualment, l’alta burgesia de Jardí vora el mar tira coets cel amunt i, a espetec acabat,
s’empassa gripaus barres avall. Pèrdues sentides i solitud (el jardiner, la senyoreta Eu-
làlia i Maribel enviuden, Paulina i Andreu es queden sense fill), batusses conjugals (ni
els joves Bohigues o Bellom ni la parella Eulàlia-Sebastià s’avenen), maternitat trau-
màtica (Rosamaria interromp, volent, l’embaràs), conflicte generacional (Toni, el pro-
fessor d’equitació, no guanya per disgustos amb el nano), crisi creativa (Feliu, avorrit
de pintar marines), amors difícils, records tèrbols, dèficits afectius...: en matèria de
maldecaps, males experiències i desgràcies, quan no és un all és una ceba. Com a
Mirall trencat, sota l’imperi pecuniari rosega la desesma. En el fons, tanta arrogància,
tanta vel·leïtat pija, es revelen mer maquillatge car: tapen les misèries a l’autocons-
ciència.

Tampoc l’endevinen els que, a semblança de Teresa Goday i Eladi Farriols, busquen
l’antídot al fracàs en el pragmatisme. A Jardí..., se’ns ensenyen uns quants matrimo-
nis avantatjosos, que possibiliten la integració de polls reviscolats dins la jet-set cata-
lana: Rosamaria, Eugeni, Miranda (casada amb el vell Bellom: vegeu l’apartat 2.3, per
al cas), el senyor Bellom (teòricament: l’hereva argentina a qui esposa estava arruï-
nada). El cas de la senyoreta Bohigues, en concret, resulta paradigmàtic: quan, per
edat (als divuit), li agafa seny, s’esporugueix «d’haver de cosir tota la vida, fins que es
morís» (pàg. 202). Com que Eugeni i ella han fet l’amor i la menstruació se li ha en-
darrerit, el temor s’acreix amb la perspectiva de ser mare soferta i pobra, que manté la
canalla amb sou de puntaire: «tenien por que amb una sola vegada ella no hagués
quedat per tenir una criatura. No va ser res, només que ella s’havia banyat els dies
que estava malament» (pàg. 202). En aquesta tessitura, entre l’home de la seva vida i
un inversor acabalat que la festeja, es decideix pel capital, fent-se la sorda a romanti-
cismes i sentiments.

Ultra Rosamaria, l’utilitarisme depassa les files burgeses. Mariona, minyona dels Bohi-
gues, també ambiciona un bon partit. Li fa peça Mingo, un manobre. La baixa qualifi-
cació professional del xicot impedeix, durant un bon tros de novel·la, el compromís:
«si no guanya prou no m’hi vull casar» (pàg. 54), etziba la criada al jardiner, tan panxa.
Les vacil·lacions s’esfumen començant el capítol V, al moment que Mingo hereta «una
caseta» d’un oncle traspassat (pàg. 143), bé immoble que, finalment, convenç la núvia.
Potser per contagi de la poma bíblica, a Mirall trencat els objectes esfèrics simbolitzen
una plenitud material desitjada, si bé mai obtinguda. Per això, mentre mira finestra en-
fora del despatx, Eladi Farriols ressegueix, com un autòmat, les llàgrimes que fa el vidre:
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bombolles rodones, però buides. A Jardí..., s’hi detecta la primera empremta d’aquest
leitmotiv: la bola petita, daurada, que corona el bastó amb el qual passeja el senyor Bo-
higues pare, progenitor de Francesc. Surt de casa a estirar les cames, tan segur d’ha-
ver aferrat l’èxit a la vida com d’engrapar ferm el pom entre les mans, mentre ordena
el xofer seguir-lo amb el cotxe al ralentí, per si el patrici es cansa de caminar: l’estampa
viva del poder adquisitiu.

3.2 Al caliu de la llar

Tampoc les dolçors conjugals i la maternitat (o paternitat) consolen gaire: ni els matri-
monis no rutllen ni mares i pares exulten, a Jardí vora el mar. Comprovem-ho d’una re-
volada. Els alts i baixos cíclics dels Bohigues s’originen en la venda de Rosamaria al
millor postor. El lleig amb què li trenca el cor a Eugeni deu influir en la decisió d’avor-
tar. La seva sogra frustrada, la senyora Paulina, ens assabenta que, de petita, se la veia
molt canallera: «sempre deia que es volia casar per tenir nens» (pàg. 83). En canvi, ara
de casada, avorta, contrariant el marit, que espera la criatura amb candeletes. Potser
la maternitat, en el fur intern de l’heroïna, s’associï encara al record de l’home traït: no
parint, s’estalvia un nadó equivocat, fill de pare equivocat, que li retrauria cada segon
el tort comès. A més, estava escrit que avortaria: de nena, quan volia fer-se gran per
ser mare de família nombrosa, no li agradava gens l’olor de la ruda. Normal: és una
planta abortiva. Tot i els fàstics, Paulina li’n tirava «un brotet» a l’aigua on la rentava,
perquè «reforça», segons la bona dona (pàg. 79). La paternitat truncada esdevé el
motor de la primera crisi: distancia Francesc de l’esposa, l’empeny a desfogar-se amb
el servei i a dormir fora de casa, a la fonda Bergadans. Amb posterioritat, tenir l’ex a
prop alterarà tant Rosamaria que patirà trastorns nerviosos.

Eugeni entén el casament sols com un mitjà justificat per una finalitat suprema: el pro-
veeix d’estatus econòmic suficient per alternar amb la senyoreta Bohigues i, emparat
en la proximitat, recuperar-la de l’usurpador. En realitat, el seu és un matrimoni in ab-
sentia: ell, d’ànima i cor, mai no hi ha estat. D’altra banda, temps, costum i convivèn-
cia han malaguanyat la parella Eulàlia-Sebastià: «s’havien casat molt enamorats, però,
allò que passa, amb els anys es van anar cansant» (pàg. 35). Civilitzats, tanmateix,
apedacen l’estrip amb una entesa enraonada: pacten una separació intercontinental
(l’un, a l’Àfrica; l’altra, a Barcelona), s’atorguen mútua llibertat d’acció, combinen viat-
ges per veure’s de tant en tant, i així, «fent la llançadora ho havien pogut adobar» (pàg.
36). Toni, jockey professional en els seus dies de glòria, avui rebaixat a entrenador
eqüestre de milionaris desvagats, s’ha cremat amb l’aventura marital. Alcoholitzat i em-
bolicat amb una noia del poble amb qui acabarà malament, sol lamentar-se que la
fama és efímera i que «potser mentre ell corria dalt del cavall la seva senyora li havia
fet el nen amb un altre» (pàg. 69). El noi, a sobre, li ha sortit un pinxo difícil de con-
trolar. El senyor Bellom, quan va anar Cuba, duia banyes de l’alçada d’un campanar:
Zoila, la seva esposa argentina, «dormia amb tots els amics i coneguts» (pàg. 169). 
A més, la dona va ser mare gran, perquè la filla va trigar a venir, i va morir del part.

Excepció a la regla del daltabaix domèstic, el jardiner ha viscut un esposori com déu
mana. No obstant això, aparenta més una relació paternofilial que unes núpcies entre
gent de carn i óssos. Hi ha, de primer, una diferència d’edat considerable: dinou anys
(el narrador, trenta-cinc; Cecília, setze, quan es van conèixer). Segonament, entre marit
i muller bull poca química eròtica: ella li inspira sobretot «tendresa» (pàg. 31), afecte
molt lloable, però que olora a passió blanca, asexuada, com l’estimació que alimenten
un pare i sa filla. De fet, el número més pujat de to a què es lliuren junts dista molt d’una
calenta escena d’alcova marital: a petició de la interessada, que s’hi asseia ben dis-
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posta, el jardiner «la pentinava amb una pinta color de mel» (pàg. 30). En tercer lloc,
se sublima la figura femenina fins al límit que el narrador declara: «Ella no era una
dona» (pàg. 31). En efecte, és un àngel: rossa com el sol, de cabells llargs com una cas-
cada, tirant a menuda i delicada, vestida de «quadrets» liles o lluint un «vestidet de ro-
maní» (atenció a la infantilització implícita en els diminutius), vinculada al blanc (una
tarda que plou, recull un palet blanc, que encara semblava més blanc mullat de pluja);
el narrador no sent pas la crida atàvica de la selva, quan la repassa, sinó un rapte es-
piritual, un clímax platònic: «I és que, així que la veia, em venia com un endolciment».
Quant a la descendència, l’home s’hi mostra força reticent: «Jo no he tingut mai fills i
n’estic més aviat content», li assegura en una conversa al senyor Bellom. «Ja hi ha
prou desgraciats al món», sentencia a continuació.

3.3 Teoria dels colors

Contravenint l’exposat a dalt, l’art sí administra un sedant, l’únic, enfront el dolor. La se-
nyoreta Eulàlia, pintora tardana, sort n’ha tingut de les coloraines per foragitar cabòries.
S’hi inicia començant el capítol III, poc abans de saber que li han mort el marit, absent
tot el tercer estiu, a l’Àfrica. Aviat «no pensa en res més» (pàg. 65). Hi ha trobat, és evi-
dent, un búnquer protector davant els revessos de la providència. Com ella, Mercè Ro-
doreda també ofereix un vessant pictòric, conegut tan sols pòstumament. Entesos i
biògrafs destaquen la línia antirealista del seu estil, pròxim a una plàstica contemporà-
nia que l’emparenta per moments amb Picasso i, segons com, amb Paul Klee. Pintura
nascuda (hi ha coincidència critica a consignar-ho) de la necessitat expressiva d’una
subjectivitat immersa sovint en la soledat i l’angoixa, emocions del tot compartides per
la literatura rodorediana. Breu: uns quadres a través dels quals es radiografia una in-
terioritat adolorida. Paral·lelament, Eulàlia exhibeix una estètica avantguardista, inno-
vadora: «Ella pintava coses una mica estranyes» (pàg. 71). Amb grapa visual. Visceral,
capaç de commocionar l’espectador, perquè beu dels traus i les ferides obertes per la
vida a les entranyes, de les cicatrius suturades pel temps. Eulàlia, de manera semblant
a Rodoreda, assimila la creació a un exorcisme: una catarsi personal, una esbandida
de dimonis i mals esperits. L’art purifica, doncs: ajuda a perdonar el món i a tolerar-
se millor un mateix. D’on ve que, Eulàlia a part, l’altra figura conciliada amb la vida, ins-
tal·lada en una conformitat serena, sigui el narrador. Fet i fet, jardineria i belles arts
s’agermanen: ambdues persegueixen la bellesa fugissera, l’esclat cromàtic, la mirada
extasiada. 

Rodoreda, a fi de recalcar per contrast aquesta idea de l’acte creatiu com a eina de co-
municació interpersonal, col·loca Feliu, un pintor convencional, vora Eulàlia. De factura
realista, manufactura marines en cadena, paisatges adotzenats, cadascun més anodí
que l’anterior. A diferència de l’autodidacta Eulàlia, que taca llenços només fa quatre
dies, posseeix formació i tècnica artístiques, però manca d’ànima i, pitjor encara, d’em-
penta per intentar llenguatges nous. Redueix la pintura a fotocòpia seriada, a mimesi
freda del natural. Per això rep en càstig l’ostracisme professional i plega, mentre Eulà-
lia li passa la mà per la cara i triomfa al mercat americà gràcies al mecenatge d’un fa-
nàtic del «modern», el senyor Bellom, que fins i tot s’ha comprat, perquè riguin els
convidats, dues teles de Miró.
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4 ANÀLISI FORMAL

4.1 Full de ruta

Montserrat Roig, en una entrevista a Diario 16 datada el 17 d’abril de 1983, admetia
la filiació rodorediana de la seva novel·lística: «Rodoreda fue importante para mí por-
que yo veía un camino adelante. A Rodoreda, novelista del lenguaje y del matiz, yo la
seguía día a día, quizá la he seguido demasiado cerca...».11 I tant: Ramona, adéu (per
adduir un títol inclòs a les llistes de lectures prescriptives de secundària no gaires cur-
sos enrere) i, a redós seu, les altres obres que conformen el cicle dels Jover-Ventura-
Claret (El temps de les cireres, L’hora violeta i L’òpera quotidiana), una tetralogia sobre
la quotidianitat petitburgesa de l’Eixample, s’hi assemblen prou. Trets comuns a les
dues escriptores són l’intimisme; el psicologisme, sobretot femení; la saga familiar, re-
tratada durant generacions, amb el consegüent protagonisme coral, en l’estela de Mi-
rall trencat; els caràcters individuals retallats contra el fons del decurs històric col·lectiu.
Fins i tot, les tècniques d’aproximació versemblant a les consciències en conflicte: la
tirada cap a l’estil indirecte lliure o cap a una variant conservadora del monòleg inte-
rior, sense esborrar-ne mai la lògica ni l’ordre i la coherència sintàctics. Per aquí, en
resum, discorria la senda (el «camino adelante») de què parlava la declaració a dalt
transcrita. A Roig l’atreia encara un altre topant d’aquest full de ruta narratiu: la repre-
sentació figurada, a partir d’una xarxa de símbols, dels continguts i la prosa lírica que
se’n deriva. Altrament: els leitmotiv, l’articulació d’un sistema de motius recurrents a qui
encomanar la cohesió, la potència metafòrica i la volada poètica del relat. El segell Ro-
doreda, la seva marca de fàbrica, del qual Ramona, adéu i seqüeles en van plenes.

Jardí vora el mar participa, és clar, del simbolisme i la poeticitat, constants en l’autora.
Amb matisos. A parer de Carme Arnau, la complexitat simbòlica no assoleix, ara, l’a-
profundiment de La plaça del Diamant, d’El carrer de les Camèlies i, per descomptat,
de Mirall trencat, les tres d’una densitat al·legòrica superior. Aquesta minva, combi-
nada amb una major dosi de diàleg en detriment del discurs, disminuiria l’alè líric de
l’obra; també contribueixen a rebaixar-lo la pluralitat d’històries i el punt de vista poc
subjectiu, corresponent a un narrador testimoni que no explica la peripècia pròpia, sinó
que reporta la d’altres només segons allò que coneix objectivament (el que veu, sent o
li expliquen). Segurament Arnau l’encerta. Amb tot, Jardí vora el mar desplega un re-
pertori suficient de símbols. Com que la guia, a mesura que descabdellava les anàlisis
estructural i temàtica, n’ha comentat ja una bona colla, en repassarem alguns més i
prou, només per acabar d’il·lustrar el procediment.

4.2 El nom de la rosa

És ben sabut que Aloma no es diu «Aloma» perquè sí. Remet a l’homònima lul·liana
del Llibre d’Evast i Blanquerna, esposa devota i mare abnegada de Blanquerna, el jove
protagonista: una dona realitzada, feliç, gràcies al matrimoni i la maternitat. La femini-
tat exemplar, segons Ramon Llull. Per contra, l’adolescent rodorediana en constitueix
el negatiu: amor i embaràs li suposen una experiència traumàtica, prou fonda per es-
bandir-li de cop la innocència, liquidar l’etapa de la vida que s’hi associa (la infantesa)
i ingressar, sola amb la càrrega d’un ventre botit, en el desencís adult. Tampoc Rodo-
reda, a La plaça del Diamant, es pren en va la molèstia de rebatejar Natàlia, l’heroïna.
Aquesta gracienca poca cosa surt a festa major del barri i, desastres que passen, lliga
amb un columbòfil. Pitjor: sense gosar negar-se a la voluntat del xicot, que cria coloms,
s’hi casa. Quimet li imposa un sobrenom, «Colometa», que en connota la submissió.
Així, la noia esdevé una au més propietat de l’ocellaire, engabiada dins un domicili con-
jugal transformat en colomar. 
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El recurs al simbolisme onomàstic es repeteix a Jardí vora el mar. «Rosamaria» du en-
sems nom de flor i de verge. El primer terme del compost es relaciona, és clar, amb la
flor i, de retop, amb els «jardins» del llibre: l’esmentat al títol, però també el de casa l’Eu-
geni, l’escenari de la febre juvenil. Cada vint-i-tres d’abril, dia dels enamorats català, ens
desficiem per una rosa: la tradició sentimental n’ha fet icona de l’amor abrandat, com
el que encén la mossa en Eugeni. Els mateixos ressons passionals que persegueix
Àngel Guimerà quan anomena «Maria Rosa», la protagonista d’un drama d’idèntic títol
(Maria Rosa, 1894), una història d’amour fou i venjança enmig de la misèria obrera.
Enllà dels paral·lelismes generals suara esmentats, la simbiosi entre la protagonista i la
rosa s’explicita a poc d’iniciat el capítol IV, mitjançant la relació d’antecedents que des-
granen Andreu i Paulina, els pares d’Eugeni. Com que la veïneta, tan amiga del nen,
no tenia jardí, van plantar en el seu un roser, «que era el roser d’ella» i en duia el nom:
Rosamaria (pàg. 81). Hi sortien petites rosetes vermelles, transsumpte d’una tendra
poncella com l’heroïna. Poms de la varietat «Excelsa», que té «moltes espines», se-
gons precisa el nostre entès professional (pàg. 81): convindrem que, malgrat la seva
imatge angelical, tot i la puresa infantil, al capdavall Rosamaria punxa, i fort, el cor de
l’estimat.

Però l’associació al correlat floral havia començat d’hora i amb un caient més platònic.
El primer estiu, acabats de casar i en ple idil·li, la parella arriba a «començaments de
primavera» (pàg. 10), l’estació de la florida natural, connexió reblada de seguida amb
l’aire d’alegria, «com si fos el bon temps» (pàg. 13), que transmet «la senyoreta». Bo-
nica i fràgil, el jardiner comenta que tractar-la «era com si tractessis amb les flors»
(pàg. 14). A continuació, confessa que li agradava molt «mirar-la», quan justament a
clissar plantes ha consagrat tota l’existència: «Quan era petit m’asseia davant d’una
flor i esperava que s’obrís», recorda el narrador mentre conversa amb el senyor Bellom
(pàg. 157). La contemplació extàtica, el plaer estètic davant la bellesa delicada, unei-
xen, en la percepció lírica d’un jardiner hipersensible, la mestressa i el planter.

Als últims paràgrafs, apuntàvem l’aparença etèria de la senyoreta Bohigues. Té força
de donna angelicatta, en efecte. Al diari d’enamorat, Eugeni ja escrivia que «ella se li
anava tornant bonica com un àngel» (pàg. 202). Una aura virginal a la qual al·ludeix el
segon terme del seu nom, «Maria». A la sogra frustrada, la senyora Paulina, li inspirava
espiritualitat: «Semblava una cosa d’església i de vegades me la mirava i em venien més
ganes de resar que a missa» (pàg. 81). A l’hora de la veritat, aquesta criatura celestial
actua, ja ho hem discutit, segons mòbils estrictament materialistes i deixa el seu ado-
rador més astorat que davant d’un miracle. Una santa amb ombres de gata maula,
doncs. Doble personalitat que no escapa a la sagacitat del narrador: Rosamaria «sem-
blava un àngel, però la sabia llarga», etziba a l’entrada del tercer capítol (pàg. 53).

4.3 La natura és sàvia

El 1953, s’edita Arbres, el primer llibre de Josep Carner publicat a Catalunya després de
la Guerra Civil, durant la postguerra franquista. Aplega, segons un criteri temàtic, una
seixantena de composicions, totes centrades en el motiu de l’arbre: la majoria (dos ter-
ços llargs), procedents de treballs anteriors, revisades per a l’ocasió; l’altra quinzena, inè-
dites. El poema que l’obre coincideix de títol amb el recull, «Arbres», la qual cosa con-
vida a sospitar-ne el caràcter programàtic: una declaració d’intencions poètiques. Carner
entafora una bona pista als dos primers hexasíl·labs: «Voldria ta ciència, / arbre, per al
meu cor».12 Clar i català: el vers inaugural fixa la saviesa secular de la planta (la «cièn-
cia»), mentre el segon l’ofereix com a model al «jo líric» («per al meu cor») i, per exten-
sió, a tothom. Arbres, doncs, se sosté damunt la fal·làcia patètica: del referent natural se
n’extreu una visió de la vida i un aprenentatge moral sobre la condició humana. 
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Rodoreda opera igual amb l’eucaliptus, l’arbre estrella de Jardí vora el mar, que re-
sulta una projecció del narrador. Vegetal i jardiner s’identifiquen aviat, tan bon punt
se’n subratlla la permanència: ambdós hi són de sempre, a la torre, com una pre-
sència immanent, esdevinguts memòria històrica de l’indret. El vell treballador cuida
la finca des de la joventut (se’n va ocupar «després de fer el soldat», feina que no se
sol emprendre de gaire gran). N’ha conegut els propietaris difunts: la senyora Pepa,
una iaia geniüda, i el senyor Rovira, un tros de pa beneït, contrastant amb l’ante-
cessora. El jardiner s’enorgulleix d’haver-hi plantat ell mateix un pilot d’arbres, «i no
pas els més joves» (pàg. 15). Quant a l’eucaliptus, «ja era al jardí abans que fessin
la majoria de cases del poble» (pàg. 27). L’un i l’altre adrecen a Armanda, l’eterna 
minyona dels Valldaura a Mirall trencat: una figura perenne al servei de la casa, des
de la construcció a la ruïna, guardiana de la memòria dinàstica. De seguida, l’euca-
liptus metaforitza el temps feliç, la plenitud efímera, perduts pel narrador: mentre era
viva l’esposa, Cecília, «com l’eucaliptus, jo vivia alt i tranquil. Amb el braços ben cla-
vats a les espatlles i els peus ben plantats a terra» (pàg. 30). Després, comparteixen
avatars vitals. L’arbre ha vist moltes penes i alegries; el jardiner les ha passat. La iden-
tificació es completa en adoptar l’home la filosofia de la planta: l’estoïcisme. Així, el
jardiner que es desfoga a cops de puny contra l’eucaliptus fins que li raja sang, tor-
nant d’enterrar la dona, aprèn la impassibilitat de la soca, «sempre igual», aliena a
la sort o a l’infortuni. Vet aquí la lliçó de l’arbre: l’autocontrol, l’acceptació serena de
la realitat i d’un mateix, la pau anímica que garanteix la conformitat amb el món. Do-
mini del rampell interior, resignació bonhomiosa davant l’adversitat: just els va-
lors que copsava Carner en «L’eucaliptus de Quarto dei Mille», una altra peça d’Ar-
bres que sona zen, apostant per l’harmonia espiritual. 

La saviesa atribuïda a l’eucaliptus pressuposa una naturalesa antropomòrfica, en tant
que se li assignen virtuts, també accions, humanes. Rodoreda personifica el jardí sen-
cer: de nit, «respira» (pàg. 12); a nit caiguda, els til·lers «escolten» (pàg. 211); quan la
nit es torna íntima, tot el parc xiuxiueja secrets (pàg. 211) a qui hi camina. Es diria que
la fosca és un instant de comunió entre l’home i el món. Amb el tràfec diürn esmorteït,
l’obscuritat estimula el misticisme: en la pau nocturna, sol sota la volta celeste, sorgeix
en l’esperit la impressió de fondre’s amb el cosmos, de compondre un Tot universal.
Dormir a la teulada, embolcallat de calor, enmig l’olor de xuclamel, com acostuma el
jardiner (pàg. 45), o que el verger aleni en la foscor, adonar-se llavors de l’anima rerum,
de la vida secreta de les coses, destil·la cert panteisme.

4.4 Com un ocell tot sol

Al marge de l’aspecte cadavèric d’Eugeni i de tots els senyals premonitoris, engrunats
a 2.2, amb què se’n suggereix el destí tràgic, un motiu més s’ajunta a l’heroi per treure
bitllet vers la tomba: l’ocell. Anys a venir, a Mirall trencat, el collaret morat d’una tór-
tora anunciarà l’assassinat de Jaume, un nen nyicris, escanyat pel germà (Ramon) i
la germanastra (Maria) amb una forca, dins l’estany del jardí. A la novel·la que co-
mentem, bé que no se’n concreta l’espècie, l’ocell també piula a difunts, simbolitzant
la mort d’un adult ancorat en la infantesa, Eugeni, també submergit a l’aigua, ara el
mar. En una anticipació matinera, les expectatives de happy end es desfan a la
cloenda del primer paràgraf. El narrador hi menciona directament la catàstrofe final:
«I tanta alegria, i tanta joventut, i tants diners... i tant de tot... dues desgràcies» (pàg.
10). A l’aparició de la fatalitat dins la ficció segueix una doble referència a l’ocell: d’en-
trada, el jardiner recorda que, temps enrere, en va veure un «que es va deixar morir».
A continuació, el compara amb el galant romàntic, esmentat per primer cop amb el
seu nom: «Es veu que era un ocell desesperat, com l’Eugeni». Breu: el fat, l’ocell com
a presagi funest i l’heroi ingressen plegats a la història. Relat endavant, a la primera
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meitat del capítol V, el protagonista i el jardiner passegen junts, de nit, sota els til·lers:
«A vegades sentíem un vol d’ocells», anota la veu narrativa: és la remor de la mort, que
festeja Eugeni. Per això el jove, evocat des de la distància temporal, retorna a la me-
mòria del vell jardiner acompanyat de l’apunt alat: «Tot i que d’això fa bastant de
temps, quan em costa de dormir, recordo com si fos ara el vol d’un ocell entre bran-
ques i la veu d’Eugeni, molt baixa...» (pàg. 154). Missatger d’ultratomba, doncs, l’o-
cell compareix de nou quan mor Cecília, la dona del narrador: «se’m va morir a les
mans, es pot dir com un ocell» (pàg. 30). 

Certa recurrència mostra, així mateix, una au en particular: el rossinyol. A mig capí-
tol V, Eugeni intenta la impossible recuperació del passat: dorm al ras, tombat a la ter-
rassa de can Bellom perquè d’allà estant veu «la senyoreta», que «passava moltes es-
tones al balcó» dels Bohigues, desperta a la nit, i visita sovint la casa del narrador, al
cor d’un parc que el transporta al jardí ideal de la infància, on Rosamaria i ell s’ena-
moraven. Llavors, el rossinyol canta per primer cop en tot l’estiu (pàg. 152-153). Poc
després, gairebé a l’hora de la cita frustrada entre l’antiga parella, «el rossinyol va aga-
far l’arrencada del cant amb una gran desesperació» (pàg. 160). Se sotmet, notem-ho,
la cançó de l’ocell a un crescendo, paral·lel a la impaciència i l’ànsia creixent que tras-
balsen l’enamorat: l’absència de marques d’intensitat en la primera al·lusió es corregeix
amb un complement circumstancial que n’emfasitza l’abrandament, en la segona. En
conclusió: la recerca impotent de la utopia amorosa s’expressa mitjançant el bec d’un
dels portaveus clàssics de la passió, juntament amb l’alosa, en la tradició sentimental
occidental.

4.5 Espectres

Els manuals, obligats a classificar, consideren Mirall trencat alguna cosa més que una
novel·la psicològica ortodoxa. La qualifiquen de «novel·la mítica», tenint en compte la
incorporació a l’univers narratiu del component sobrenatural. Un exemple: Maria, que
s’havia suïcidat a les acaballes de segona part, sobreviu com a fantasma i campa casa
dels Valldaura amunt i avall un cop morta. La injecció d’irrealitat canvia de categoria la
narració, que s’endinsa en un àmbit ambigu, misteriós, en la frontera del real i el fan-
tàstic. A Jardí vora el mar, prefigurant la metamorfosi posterior de Maria, circula pel
poble la llegenda que l’esperit de l’antiga propietària, la senyora Pepa, ronda el mira-
dor, segons comenta el jardiner a Feliu, el pintor paisatgista de la colla, a l’arrencada
del quart capítol. Entrats al cinquè, les matinades que Eugeni jeu a la terrassa mirant
des de la fosca la torre del costat (al paràgraf precedent ja paràvem atenció al pas-
satge), l’heroi pregunta al narrador: «Ho sap que al balcó de casa dels Bohigues hi ha
un fantasma?» (pàg. 152). És Rosamaria, a qui l’insomni treu sovint del llit. Vet aquí l’ú-
nic espectre de debò en aquesta història: el passat. Una presència molt més perillosa
que Maria: la nena es limitava transitar per cambres i escales de l’immoble on va viure,
sense espantar ningú, mentre que l’ex d’Eugeni li recorre els escenaris de la memòria,
cervell endins, obsessionant-lo.

4.6 El jardí de les delícies

Ultra l’encantadora fragilitat de Rosamaria o la sexualitat esvelta i salvatge de Maribel,
amb prou feines consignada per alguna imatge aïllada, que repara en els seus cabells
deslligats a l’aigua «com herbes de mar» (pàg. 117), és Miranda qui transpira erotisme
a la novel·la. Caient, potser expressament, en el lloc comú de la sang calenta llatina,
Rodoreda en destaca la sensualitat. Femme fatale, aboca Francesc a l’adulteri. Temp-
tació que, incorrent en un altre tòpic, s’assimila a l’Eva bíblica: la criada brasilera on-
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dula el cos, «prim com una serp» (pàg. 11). La nova incursió literària en el motiu del
pecat no aporta gaire originalitat, fins aquí. Sort que Rodoreda no munta cap escena
amb mossegada de poma, substituïda a Jardí... per l’oliva, en honor a la pell enfos-
quida de la mulata brasilera: una nit del primer estiu, neda a la llum de la lluna i, quan
surt del mar, «brillava com una oliva» (pàg. 13). Irònicament, dues pàgines abans, el
senyoret Francesc «posava una oliva a la boca de la senyoreta Rosamaria» (pàg. 11),
premonició d’una altra, més exòtica, que l’amo s’endurà als llavis l’estiu vinent.

Guia de lectura de Jardí vora el mar



20

5 GUIÓ PER AL COMENTARI DE L’OBRA

Arribada l’hora d’haver-se-les amb un fragment de Jardí vora el mar, disposar d’una si-
nopsi de conceptes clau orienta la feina. A continuació, se’n proposa una, apta per a
qualsevol de les composicions amb què calgui barallar-se: punts que, sigui quin sigui
el text plantejat, segurament hi haurà opció de tractar. La voluntat de síntesi aconsella,
aquí, inclinar-se per un format esquemàtic, és a dir, evitar la redacció en benefici del
resum pautat, de la claredat gràfica del compendi, de l’estalvi lingüístic. No obstant
això, no sobra recordar que un comentari es fonamenta en la construcció d’un discurs
amb continuïtat, coherència global i argumentacions validades per elements textuals,
que integrin sistemàticament citacions i referències al text.

5.1 Contextualització

· Repercussió pública inferior a l’obtinguda per les novel·les més celebrades de Rodo-
reda: La plaça del Diamant, El carrer de les Camèlies, Mirall trencat. Etiquetada
doncs, d’obra menor.

· Atenent a la composició, novel·la de la represa: inèdita fins al 1967, es redacta el
1959 (es poleix del tot, però, el 1966), abans que La plaça... o El carrer...

· Consegüentment, paper fundacional. Desbrossa el camí que mena cap a Mirall tren-
cat: torre fastuosa amb jardí com a espai essencial, vegetalisme (omnipresència de
la flora patent, d’altra banda, a Viatges i flors), atmosfera de classe benestant, co-
existència de senyors i criats, narració coral amb pluralitat d’històries, en detriment
de l’anècdota única, adjudicada al protagonista.

· Obra de transició entre la segona etapa (maduresa) i l’última (vellesa) de la producció
rodorediana. Publicada just a la frontera oficial entre l’una i l’altra (1967), segons la
cronologia crítica canònica, respecte de la primera continua l’absència d’elements
fantàstics (característics, en canvi, de la darrera època), mentre que el desenllaç tan-
cat, amb la liquidació de l’univers recreat (el final obert, amb toc positiu, és típic de
la fase intermèdia), l’afilien a la segona.

· Certa base autobiogràfica, evident sobretot en la novel·lització dels escenaris familiars
a l’escriptora: barri de Sant Gervasi, carrer de Ríos Rosas, Balmes. El paisatge in-
fantil enyorat, idealitzat.

5.2 Estructura

· Títol carregat de simbolisme: concentra tot el sentit de la història en un epígraf. El pri-
mer terme, jardí, mobilitza ressonàncies edèniques i, per associació, suggereix la pu-
resa original, és a dir, la ingenuïtat i la plenitud infantils. El seu mot bessó, mar,
connota mort i disgregació, en tant que a l’aigua moren els personatges rodoredians
estretament lligats a la infantesa, mitificada per l’autora. El títol, així, sintetitza el cicle
vital (principi / final biològics) i el novel·lístic (amor incipient durant l’adolescència /
suïcidi i posterior clausura de la ficció).

· Polisèmia del motiu recurrent de l’aigua. Al marge de la significació amunt resse-
nyada, esdevé metàfora de la felicitat perduda. Es vincula amb la infància idíl·lica dels
herois (reguen el jardí junts, es banyen plegats).

· Primera persona narrativa (en contrast amb Mirall trencat, que aposta per la tercera).
No correspon, però, a un narrador protagonista (cas de La plaça del Diamant i El car-
rer de les Camèlies), sinó testimoni, que conta vides d’altres, en comptes de la pròpia.
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· Objectivitat: el narrador explica allò que coneix per mitjans naturals (ho presencia, ho
escolta o li ho comenten), des d’una distància emocional possible gràcies a una im-
plicació tangencial en els successos d’altri.

· Accés restringit al coneixement de la història. El narrador ignora part dels fets i en re-
construeix els buits a partir de les versions que li forneixen diferents canals, conei-
xedors parcials, al seu torn, del que ocorre. Consegüentment, veu narrativa que
qüestiona sovint les fonts d’informació, que en posa en quarantena la veracitat.

· Aprofitament de motius del melodrama: extracció social humil dels herois, antonímia
entre promès ric i promès pobre, traïció a l’amor veritable per culpa d’un casament
de conveniència, tombs sobtats de fortuna, virtut humiliada, reconeixement sorpresa
d’una identitat, promesa de retorn, confessions en un diari personal.

· Acció que, també com en la novel·la per entregues, es desvetlla a poc a poc, mitjan-
çant anticipacions escampades al llarg del relat: insinuen el rumb argumental futur.

· En canvi, renúncia al happy end, contrastant amb els desenllaços rosa del fulletó.

· Abast cronològic: sis estius. Amb l’exposició dels antecedents, la trama retrocedeix
una quinzena d’anys, potser un bienni o un trienni més a tot estirar, fins a la infan-
tesa del duo central (descomptem els resums biogràfics que, esporàdicament, donen
fe del passat dels personatges més grans: el jardiner, el senyor Bellom...).

· Indefinició espacial i temporal. Absència de referents històrics i d’un mapa geogràfic
precisos (a diferència de La plaça del Diamant, sense anar més lluny).

· Subdivisió de la mitja dotzena de vacances en dos blocs de tres estiuejos, prenent
com a punt d’inflexió les obres acabades de can Bellom. Els tres primers estius, la
casa s’edifica de mica en mica, per la qual cosa Eugeni encara no hi viu. Els tres dar-
rers, ja hi resideix, amb tota la revisió del passat que la seva vinguda desencadena. 

· Disseny sistemàtic de parelles antagòniques: dos àmbits socioeconòmics oposats
(amos i servents), dos jardins esplèndids però d’aspecte contrari (boscós un, ras el
veí), dos jardins ostentosos (Bohigues i Bellom) enfront un de força modest (domicili
patern d’Eugeni), dos jardiners dissemblants (el narrador, amatent a les flors naturals;
Josep, fan dels manuals de jardineria teòrica), dos estils pictòrics (el figuratiu i tradi-
cional, personificat per Feliu; la pintura moderna, representada per Eulàlia), doble
encontre entre el jardiner i els pares d’Eugeni (primer, a la torre d’estiueig, buscant
notícies del fill extraviat; després, a Barcelona, per ennovar-los-en de la mort).

5.3 Temàtica i personatges

· La infelicitat, denominador comú dels personatges. Sota la façana sumptuosa, les ruï-
nes personals de cadascú.

· El materialisme, mòbil de conducta de nombrosos personatges. Els diners, però, no fan
la felicitat.

· Ni els matrimonis, fracassats, ni la maternitat (o paternitat) compensen la duresa del
viure.

· L’art, expressió subjectiva, no pas reproducció objectiva de la realitat externa. Con-
cebut, doncs, com a cerimònia alliberadora, com a conjur neutralitzador de traumes,
encalma el dolor i forneix el repòs imprescindible per a l’assumpció digna de la des-
gràcia.
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5.4 Estils

· Poeticitat (prosa lírica) i simbolisme, comuns a tota l’escriptura rodorediana. No obs-
tant això, algun estudi en constata una disminució quantitativa (reducció del total de
símbols) i qualitativa (sistema metafòric menys complex) respecte d’altres ocasions
(La plaça..., El carrer..., Mirall trencat).

· En qualsevol cas, gamma força variada de leitmotiv (jardí, mar i aigua, eucaliptus,
roser, ocell i rossinyol, fantasma, cementiri i imatgeria fúnebre, antroponímia al·legò-
rica), que reapareixen durant el relat. Recurrència al servei d’un doble rol: estructu-
ral (cohesionen el relat), d’una banda; estilístic (expressió figurada dels continguts),
de l’altra. 

· Elaboració literària d’un fals registre col·loquial, fruit de la perspectiva adoptada: el
discurs oral d’un narrador testimoni davant un hipotètic interlocutor (escriptura par-
lada).
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