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Mirall trencat (1974)
(Nou diccionari 62 de la literatura catalana)

Novel·la de Mercè Rodoreda. Juntament amb La plaça del
Diamant, és la més important de l'autora, encara que molt
diferent. És una obra de gran complexitat, pels nombrosos
personatges i pel temps abraçat (dividida en tres parts i
precedida d'un pròleg de gran interès), que fa necessària
la presència d'un narrador molt hàbil, que explica la
història de les tres generacions d'una família, els
Valldaura-Farriols, habitants d'una torre esplèndida de
Sant Gervasi.
La història, amb elements del fulletó i de la novel·la
sentimental, recolza en un personatge femení de gran atractiu, Teresa Goday de Valldaura, que puja
l'escala social gràcies a dos matrimonis. També destaca pel seu relleu i penetració el triangle infantil,
poètic i alhora terrible, del qual sobresurt una nena, Maria, mena de símbol d'aquest període; i de fet
l'assassinat d'un d'ells, Jaume, amb tot el que arrossega (el suïcidi de la nena i el probable del pare),
esdevé el nucli tràgic de la història i l'inici de la davallada. El conflicte bèl·lic acabarà de donar el cop
de gràcia a la família, com ho assenyala la destrucció de la torre pel foc (un altre símbol, en aquest
cas de la guerra).
A la novel·la, d'una banda, l'autora tipifica amb particular encert la vida de l'alta burgesia barcelonina,
en un moment de particular esplendor, i ens en dóna una imatge refinada i alhora penetrant. Però,
també incorpora personatges més populars: el servei, amb un particular encert pel que fa a Armanda,
la cuinera. Ara bé, magrat que el fil conductor és una història potent, l'autora se centra, bàsicament,
en el món interior dels personatges i així explica la història des de dintre, des de les emocions,
sobretot de tristesa. I exposa els seus temes centrals: el fracàs de l'amor, a través de diferents
triangles amorosos; el destructor pas del temps, amb l'aniquilació d'un món.
D'altra banda, Mercè Rodoreda incorpora elements fantàstics (el fantasma de Maria morta), i
incorpora el misteri, finalment poètic. A Mirall trencat, a més d'exposar la complexitat de l'home i del
món, crea un mite de gran força i bellesa: el de la Barcelona catalana destruïda per la guerra civil.

Tast de textos
Text
WEB: Mirall trencat al PEN Català
Fragment de l'obra en català, espanyol, anglès, alemany, italià, romanès i polonès. A Visat, la
revista digital de literatura i traducció del PEN Català.
http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/fragments/9/10/0/0/0/merce-rodoreda.html
PDF: Primeres pàgines de la novel·la
En l'edició de Club Editor Jove (2018).
https://lletra.uoc.eduhttps://clubeditor.cat/wp-content/uploads/2018/09/PP-Mirall-trencat.pdf
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WEB: Un altre fragment
Al web El Poder de la Palabra.
http://www.epdlp.com/texto.php?id2=1233

Els lectors llegeixen
AUDIO: Laia Benavent llegeix Mirall trencat, de Mercè Rodoreda
http://soundcloud.com/lletra/mirall-trencat-merc-rodoreda

Bibliografia
Bibliografia
WEB: A la Viquipèdia
Extensa informació sobre aquesta obra al web de l'enciclopèdia lliure.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mirall_trencat
WEB: Què hi ha a la Biblioteca de Catalunya
http://cataleg.bnc.cat/search*cat/?searchtype=t&searcharg=Mirall+trencat&sortdropdown=-&searchs
cope=13&searchscope2=13&SORT=D
WEB: Què hi ha a les biblioteques universitàries catalanes (CCUC)
http://ccuc.cbuc.cat/search*cat/t?SEARCH=Mirall+trencat&sortdropdown=-&searchscope=23
WEB: Què hi ha a les biblioteques públiques
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/search/C__SMirall%20trencat__Ff%3Afacetfields%3Ati
tle%3Atitle%3AT%C3%ADtol%3A%3A__Orightresult?lang=cat&suite=pearl
WEB: Articles sobre l'obra (Traces)
https://lletra.uoc.eduhttps://traces.uab.cat/search?ln=ca&as=1&m1=a&p1=Mirall+trencat&f1=obracita
da&op1=a&m2=a&p2=&f2=&op2=a&m3=a&p3=&f3=&action_search=Cerca&c=Traces+%3A+base+
de+dades+de+llengua+i+literatura+catalanes&sf=&so=a&rm=&rg=10&sc=1&of=hb

Comentaris sobre l'obra
Crítica
WEB: Fitxa de Mirall trencat a Lletra de dona
Inclou biografia, sinopsi i una ressenya de Laura Fuset.
http://www.ub.edu/cdona/lletradedona/mirall-trencat
PDF: Armanda, la dipositària dels records i dels secrets a Mirall trencat
Un anàlisi dels personatges principals de l'obra a càrrec de Lídia Bagaria, Clàudia Camps, Clara
Crous, Èric Polo i Carme Vilà Comajoan. Dins la Jornada Mercè Rodoerda, organitzada pel
Departament d'Educació (2009).
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0063/8efa7433-f05f-49fe-b9
cb-4855d8f0c6a1/armanda_-la_dipositaria_dels_records.pdf#_ga=2.130569676.239021353.156682
9630-2023410436.1566829630
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PDF: Mirall trencat, del llibre a la televisió. Anàlisi comparativa dels personatges
femenins
Treball de recerca d'Anna Castarlenas (IES d’Almenar, 2009).
https://lletra.uoc.eduhttps://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/43793/PJ_20090018601.pdf
PDF: Passejades i immobilitat a Mirall trencat: entre realisme i simbolisme
Estudi de Marc Audí, a Catalonia, 4 (2010).
https://lletra.uoc.eduhttps://crimic-sorbonne.fr/img/pdf/Audi_Rodoreda.pdf
PDF: Per a un estudi de Mirall trencat: un procés de poetització
Estudi d'Anna Dodas i Noguer sobre el tractament de la mort per mostrar el procés de poetització
que vertebra l'obra. Publicat a Ausa.
http://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/download/38390/38263
WEB: Anàlisi de l'obra
Per Xavier Serrahima.
https://lletra.uoc.eduhttps://www.racodelaparaula.cat/2012/03/18/mirall-trencat-merce-rodoreda/#axz
z5zsCQbjmy

Diversos
WEB: Adaptació televisiva
Una adaptació del dramaturg Josep M. Benet i Jornet, produïda per TVC i Diagonal TV i
protagonitzada per Carme Elias i Emma Vilarasau.
http://www.ccma.cat/tv3/mirall-trencat/programa/
WEB: A The Internet Movie Database
Fitxa de l'adaptació televisiva dirigida per Olestes Lara.
http://www.imdb.com/title/tt0343282/

Propostes didàctiques
Recursos
PDF: Mercè Rodoreda: perfils d'una narrativa
Dossier didàctic sobre l'autora i la novel·la elaborat per Ferran Gadea.
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3f1b6ad3-1e3e-4306-89a8-3f3efce555a5/m
iralltrencat.pdf
WEB: Resum per capítols
Breu resum de cadascun dels capítols de l'obra.
http://resummiralltrencat.blogspot.com.es/2015/03/primera-part-fets-cronologics-30-anys.html
WEB: Wikiwand sobre Mirall trencat
Inclou molta informació i recursos per treballar la novel·la.
https://lletra.uoc.eduhttps://www.wikiwand.com/ca/Mirall_trencat#/overview
WEB: Quatre tests
Breu introducció sobre la novel·la i quatre exercicis tipus vertader o fals. Per Xènia Álvarez i Irene
Pera.
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https://lletra.uoc.eduhttps://selecatala.wixsite.com/capasele/mirall-trencat
WEB: Mercè Rodoreda i el seu Mirall trencat
Unitat didàctica trimestral per a Moodle elaborada per Glòria Casas Mir i adreçada als estudiants de
4t d'ESO. Dins el repositori educatiu Alexandria.
http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=208
WEB: Personatges de Mirall trencat
Presentació d'Estefanía Alcaide que recull els trets bàsics i les relacions dels personatges de la
novel·la.
https://lletra.uoc.eduhttps://prezi.com/jsndniemaltl/personatges-de-mirall-trencat/

Interacció
WEB: Guia interactiva de lectura
Elaborada pel Departament d'Educació.
http://edu365.cat/batxillerat/comunes/lectures/catalana/miralltrencat/index.html

Viquilletra
WEB: Activitats sobre Mirall trencat
Recull les activitats sobre aquesta obra elaborades pels estudiants d'ESO i Batxillerat dins el
projecte Viquilletra (Departament d'Ensenyament - UOC).
http://www.viquilletra.cat/Mirall_trencat_de_l%27autora_Merc%C3%A8_Rodoreda

L'obra 2.0
A les xarxes
WEB: Mirall trencat a Goodreads
http://www.goodreads.com/book/show/1908372.Mirall_trencat
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