
LECTURA GUIADA 
El carrer de les camèlies 
Mercè Rodoreda 
A càrrec de Maria Nunes 

Amb motiu del 50è aniversari d'El carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda, 
la comunitat de lectors en xarxa de la Institució de les Lletres Catalanes va organitzar 
una lectura compartida amb el guiatge de Maria Nunes entre el 14 d'octubre i 
el 8 de novembre de 2017. Aquí hi ha els continguts elaborats per la 
professora Maria Nunes però no els comentaris ni les aportacions dels lectors 
que podeu trobar al web http://www.quellegeixes.cat/lectura-colectiva/
octubre-el-carrer-de-les-camelies-de-merce-rodoreda  

http://www.quellegeixes.cat/lectura-colectiva/octubre-el-carrer-de-les-camelies-de-merce-rodoreda
http://www.quellegeixes.cat/lectura-colectiva/octubre-el-carrer-de-les-camelies-de-merce-rodoreda


10/9/2018 1a sessió El carrer de les Camèlies: Una novel·la són paraules... i memòria | Lectura col·lectiva a Quellegeixes.cat

http://www.quellegeixes.cat/lectura-colectiva/capitols/1a-sessio-el-carrer-de-les-camelies-una-novella-son-paraules-i-memoria 1/7

“Fer una novel·la és difícil. L'estructura, els personatges, l'escenari...  aquest treball de tria és exaltant
perquè t'obliga a vèncer dificultats. Hi ha novel·les que se t'imposen.  D'altres les has de treure d'un pou

sense fons. Una novel·la són paraules.”

Mercè Rodoreda, pròleg a Mirall trencat

El carrer de les Camèlies en la novel·lística de Mercè Rodoreda

Mercè Rodoreda va escriure  El carrer de les

Camèlies  a Ginebra entre l'octubre de 1963 i el
desembre de 1965, després d'haver publicat La plaça

del Diamant, i d'abandonar temporalment la redacció
de La mort i la primavera en la qual hi treballava des
de 1961. El carrer de les Camèlies es publicà el mes
de maig de 1966. El mateix 1966 guanyà el premi
Sant Jordi de novel·la -el premi que li havia estat
refusat el 1960 per La plaça del Diamant-, en aquell
any es premià l'obra ja publicada. Amb el Premi de la
Crítica 1967 i el Premi Ramon Llull 1969, Mercè
Rodoreda va obtenir amb aquesta novel·la l'anhelat
reconeixement institucional.

Per a Carme Arnau, l'èxit aclaparador de  La plaça del Diamant  ha fet que, probablement, no s'hagi
valorat  El carrer de les Camèlies  com es mereix. La considera «una novel·la de gran complexitat,
construïda amb una notable perícia, on Mercè Rodoreda crea un personatge amb un nom estrany, Cecília
Ce».  Encara que eclipsada potser també per la monumental Mirall trencat, El carrer de les Camèlies és
una novel·la esplèndida i singular. En paraules de Xavier Pla, “lírica però tràgica, alhora realista i
fantàstica, referencial i simbòlica, que deixa en el lector una estranya sensació, sensible, despietada i
desolada.”

El procés d'escriptura

En el pròleg a Mirall trencat, l'autora ens diu: “Per escriure El carrer de les Camèlies vaig necessitar dos
anys. La plaça del Diamant m'havia esgotat i el cansament em durava.”

I en un text recollit a Autoretrat: “Vaig estar set mesos per a La plaça del Diamant i dos anys per a El

carrer de les Camèlies. Necessito molta calma i molt de temps per viure una novel·la.”

És important de situar El carrer de les Camèliesde manera correcta cronològicament entre La plaça del

Diamant i el treball de La mort i la primavera, que deixa de banda temporalment. Encara que el pròleg
a  Mirall Trencat l'autora no s'hi refereix, aquest fet queda registrat en la correspondència amb l'editor
Joan Sales, així com també els dubtes pel que fa el títol entre El carrer de les Camèlies i Cecília Ce -com
Aloma o Colometa. Segons Carme Arnau, el fet que fos escrita després de La mort i la primavera, una
obra de gran pessimisme, té la seva importància perquè també hi apareix una estètica del grotesc,
característica de les èpoques de crisi, absent en La plaça.

La memòria involuntària

Mercè Rodoreda explicava a Dolors Oller en una entrevista: “En la novel·la hi és molt important la
memòria involuntària. És allò que fa que un capítol et surti sense ni adonar-te que l'has escrit, de tan fàcil
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que t'ha estat. Perquè són coses que portes molt arrelades
a dintre, molt vives en tu. Una novel·la surt de coses que un
ha viscut. De situacions, d'ambients, sobretot de situacions.
De problemes que un ha tingut. Tota una alquímia! És la
catarsi per la qual surt a flotació tot allò que duus dintre.
Les coses que em sorprenen i m'emocionen apareixen
després en els meves novel·les, i les que em surten millor
són les de la meva joventut, les de la nostàlgia. A mi
m'emociona un carrer de Sant Gervasi; un carrer de Sant
Gervasi sóc jo. Considero que el record és més important
que la realitat diària perquè té la categoria de somni, i cada
vegada dono més importància als somnis perquè crec que
constitueixen la vida veritable de l'home.”

Mercè

Rodoreda dedicà    El carrer de les Camèlies  “A la
memòria de M.G.”. Les inicials corresponen a
Montserrat Gurguí, la seva mare, morta el 1964. Per a
Carme Arnau, “El fet que  El carrer de les Camèlieses
dediqui a la memòria de la mare explica, potser, els
elements autobiogràfics presents al llibre, uns
elements que es remunten, en general, a la infantesa

de l'autora [...] Mercè Rodoreda va venir a Barcelona quan la seva mare va morir, l'any 1964, mentre
redactava aquesta obra. La venda de la torre on havia transcorregut la seva infantesa, efectuada poc
abans, i la mort de la mare van representar, probablement, la liquidació d'aquest període [...] Les inicials
destaquen la voluntat de secret de l'autora”.        

Sembla clar, doncs, que aquests esdeveniments, la mort de la mare i la venda de la torre familiar,
accentuen la presència en la novel·la dels records d'infantesa, passats pel filtre de la ficció -resulta més
fàcil fer confessions en la ficció que no pas en la biografia o en la vida.

Capítols I – XII

La novel·la s'estructura en un fil de 50 capítols breus. Sota l'aparença de continuïtat s'hi amaga una
novel·la molt complexa. El lector atent hi trobarà diversos punts d'inflexió en la trama narrativa que
agrupen els capítols en blocs amb una unitat argumental, temàtica i estilística.

Un primer bloc el constitueixen els primers dotze capítols que corresponen al període de la infantesa de
Cecília a la torre amb jardí del carrer de les Camèlies. En aquests primers capítols hi ha una acumulació
de referències autobiogràfiques. El dotzè capítol significa la pèrdua de la innocència. Crec que no és
gratuïta aquesta distribució de capítols perquè Mercè Rodoreda xifrava la seva vida feliç fins als dotze
anys.

Què va passar als 12 anys? Doncs que amb l'arribada de Joan Gurguí, l'oncle americano i futur marit, es
clou una edat simbòlica per a l'escriptora. “A partir d'aquest moment ha de renunciar al jardí-paradís,
l'espai asexuat de jocs i de llibertat presidit per l'ombra protectora de l'avi.”

“Si tinc bons records, són els de la vida a casa, fins que vaig tenir dotze anys. Després es va espatllar...”
diu Rodoreda en una carta a la seva nora. I Eugeni, un personatge de Jardí vora el mar, diu: “Només es
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viu fins als dotze anys, i a mi en sembla que no he crescut.”                                                                    
                                              

Els escenaris de la infantesa de Cecília Ce són construïts amb records de la infantesa de

l'autora trasplantats de Sant Gervasi al carrer de les Camèlies, entre Gràcia i el Guinardó. Vegem-ho en
alguns fragments de textos autobiogràfics que us convido a comparar.

- La torreta i el jardí. “Em van deixar en el carrer de les Camèlies, al peu d'un reixat de jardí, i el vigilant
em va trobar de matinada.” Així comença El carrer de les Camèlies, amb una nena abandonada davant
del jardí d'una torreta. Un matrimoni gran sense fills l'acull. El primer que fa el senyor de la casa és portar
la criatura a contemplar les flors del jardí en esclat primaveral, un motiu simbòlic recurrent en tota l'obra
de Mercè Rodoreda.

El jardí i la torre evoquen la casa del seu avi,
Pere Gurguí, model del personatge del senyor

Jaume, on l'autora va néixer i créixer voltada
de flors.   “El meu avi era un entusiasta dels
jardins, tenia passió per les flors.”  (Autoretrat,
pàg. 133)

“La torre tenia dos jardins. Del jardí de darrere,
no sé perquè en dèiem l'hort. Potser perquè
només hi havia arbres fruiters i, com a úniques
flors, les que feien els rosers enfilats per les
parets que el tancaven. Un rosers vells coberts
de roses que semblaven de cera, i uns altres,
els Mister Clack, amb roses d'un vermell fosc”.
(Autoretrat, pàg. 60)

- Els senyals. Els orígens obscurs de Cecília venen acompanyats d'alguns fets insòlits i senyals que
marcaran el caràcter excepcional de la vida de la protagonista i el to general i l'estil poètic i simbòlic de la
novel·la.

El primer d'aquests senyals és el cactus mig mort que floreix com un
símbol de vida que s'imposa i de bellesa que es nodreix de la lletjor i
que supera la mort: “hi va sortir una flor rovellada de fulla a la banda
de fora i blanca de llet passades les primeres fulles, amb una bogeria
de cabellera despentinada a dins de tot. [...] I el més bonic és que
aquella flor de dia dormia i només en sortia una a l'any, sempre el dia
que m'havien trobat, i cada any els veïns venien a veure-la i havien de
córrer perquè no durava.” (capítol I)

El cactus que descriu amb una barreja de poesia i d'exactitud
botànica és correspon amb un exemplar de l'anomenat Reine de la
nuit i floreix sota la influència de la lluna, símbol de feminitat.

El segon senyal és el de la taca fosca que apareix en el lloc on troben
la criatura, com si d'un estigma es tractés, la foscor de la taca és
l'antítesi de la bellesa de la flor i aquest dualisme s'estendrà al llarg
de tots els elements que aniran apareixent en la novel·la.

-  Enigmes. La novel·la és plena d'enigmes, el primer de tots el del
nom mateix de la protagonista Cecília Ce, a la qual li dedicaré la pròxima sessió de la lectura.

-La Sra. Rius. El personatge de la Sra. Rius (capítol II) també està inspirant en una barreja de records
d'infantesa associats a una torre amb un jardí on florien les camèlies:
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“Hay el recuerdo del camino estrecho por el que se llegaba a la estación del tren de Sarriá, que por un
lado cerraba el parque del marqués de casa Brusi y  por el otro el jardín cuidado y aristocràtico de los
señores Rius, con grandes palmeras, con grandes parterres cubiertos de flores, con la casa del jardinero
y al lado la cochera con el coche negro y los caballos pardos y, en un rincón, un esplendor de camelias
resguardadas del frio.”   (Citat per Carme Arnau, El paradís perdut de Mercè Rodoreda, pàg. 49)

“Darrera del cobert tenien el que el meu avi en deia l'hort de les camèlies, de tantes com en
cultivaven...” (Autoretrat, pàg. 69)

- El color morat i les violetes seran un altre dels motius recurrents en la novel·la, com ho seran en la
novel·la següent,  Mirall trencat. També ho és el de  la nimfa, un altre motiu que cal relacionar amb la
infantesa de l'autora i amb un retrat de la seva mare amb dues amigues disfressades de nimfes, al jardí.

-  Maria-Cinta i Raquel, dues mantingudes. Les dues germanes bessones, estan inspirades en les
germanes P, dues mantingudes riques, amigues de l'avi Gurguí i de la família. Les germanes P. vivien en
un pis de l'Eixample, al passeig de Gràcia, disposaven d'una torre d'estiueig i de cotxe amb xofer. Solien
obsequiar la família Gurguí i la petita Mercè amb dolços i presents. De ben segur que en les visites al pis
del passeig de Gràcia, la nena devia descobrir un món de refinament i luxe que la impressionà, per bé
que en desconeixia els secrets que devia descobrir més tard. Una carta del seu pare, Andreu Rodoreda,
dirigida al seu cunyat Joan Gurguí, ho explica sense embuts:

“L'avi ara té la ceba d'anar molt al darrera de dues senyores molt simpàtiques i molt amables [...] unes tal
P; però, com resulta que són dues fulanes, cada una té un querido i d'això viuen -i molt bé podríem afegir
[...] Queridos, que són casats amb altres i tenen fills. És a dir que són dues dones que avui tenen aquests
com demà en poden tenir uns altres, i que, quan no en tenen cap, van amb el primer que es presenta. Et
recomano la reserva...”  (C. Arnau, El paradís perdut..., pàg. 128)

A aquest testimoni que recull, Carme Arnau encara hi afegeix: “el xofer de la ficció porta Cecília al pis del
passeig de Gràcia -com degué passar en realitat-, i allà, amb els ulls astorats, la nena observa el luxe i el
refinament dominants, com si la novel·la volgués recuperar la seva mirada d'infant meravellat.”     (El

paradís perdut..., pàg.128)

És molt interessant comparar aquests textos amb el final del capítol II i amb el capítol VII de la novel·la.
Aquests records, a més de servir de base per als personatges de les dues cosines, inspiren la trajectòria
de Cecília Ce al llarg de la novel·la, però amb un trencament important perquè la guerra civil acaba amb
l'etapa de benestar i n'obre una de tràgica i grisa.

- La creu de brillants. En el mateix capítol VII, Maria-Cinta li regalarà a Cecília una creu de brillants. Del
dia de la seva primera comunió, Rodoreda escriu: “Els tirabuixons se'm desfeien, els enagos encarcarats
em molestaven, la cadena amb la creu de diamants em segava el coll.”  (Autoretrat, pàg. 65) La creu de
brillants era un regal del seu avi per la primera comunió.

- El braçalet en forma de serp. I encara en el capítol de joies, per les quals l'autora sempre sentí una
fascinació, Cecília   recorda de la nit que s'escapa fins al Liceu, una senyora “amb un braçalet que era
una serp d'or”. La serp és símbol de la temptació i del mal, però també de la capacitat de mudar de pell.
Mercè Rodoreda tenia un braçalet com aquest, com es pot veure en la foto de l’inici.

- El papagai. En el capítol III, el primer cop que s'escapa de casa per buscar el seu pare s'atura davant
un jardí amb hortènsies on hi ha un papagai blanc. Rodoreda explica que recorda una torre de Sant
Gervasi on “hi vivia una senyora sola amb el seu servei, i és la torre que en El carrer de les Camèlies faig
sortir, no precisament la torre, sinó el papagai que de petita em meravellava.”  (Autoretrat, pàg. 69)

- La torratxa és com la de la torre de l'avi, refugi de l'escriptora en molts moments de la seva vida. “Cada
diumenge al matí l'avi [...] se m'enduia a la torratxa. Hi pujàvem per una escala que hi havia dintre la golfa
i em feia ajudar-lo a posar-hi la bandera de les quatre barres.” (Autoretrat, pàg. 52)     Busqueu aquesta
referència en el capítol III.
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-  El mirall. Observeu com en el mateix capítol III comencen a
aparèixer els miralls: “un mirall en forma de cor. El marc era de flors
de vidre rosa amb fulles de vidre verd”. (A Mirall trencat, Sofia en té
un amb el marc de roses de plata).

- Til·la i Proust. Hi ha molts til·lers i molt d’evocació proustiana  en
aquesta novel·la, com anirem veient.

«I tot d’una ha aparegut el record. Aquest gust era el del trosset de
magdalena que [...] m’oferia la meva tieta Léonie després d’haver-lo
sucat en la seva infusió de te o de til·la.» (Marcel Proust, A la recerca

del temps perdut: Pel cantó de Swann)

En el capítol IV llegim: «La senyora Magdalena em feia til·la»! Creieu
que és una simple casualitat?

-Reclusions, fugides i desvaris. Evidentment en aquests primers
capítols hi ha ja molts elements que prefiguren el que succeirà en la
novel·la, per exemple el fet que la tinguin tancada a casa i ella només
pensi a fugir, o els desvaris i les visions oníriques que li causa la
febre. Tot això serà una constant en la novel·la i anirà en augment.

Al final del capítol VIII, llegim: “Des d'aquell dia em tenien moltes
estones tancada, però jo m'escapava sempre que volia per l'olivera dels veïns.”

I Rodoreda escriu d'ella mateixa que: “estava acostumada a enfilar-me als arbres, a saltar al carrer des
de dalt de la paret de l'olivera” quan la seva mare tancava el reixat de la torreta. (Autoretrat, pàg. 65)

-  Les camèlies. Tornant al símbol de les flors, tan
present en l'obra de Mercè Rodoreda, el senyor
Jaume rega el jardí i la Cecília l'ajuda, exactament
com feien Mercè Rodoreda i el seu avi. Les camèlies
que cultiva el senyor Jaume són exactament com les
de l'avi. Compareu:

El senyor Jaume “regava les plantes més grosses i
les camèlies, tan delicades [...]Les tenia dintre de
bótes plenes de terra de castanyer [...]  Camèlies

vermelles i camèlies blanques, camèlies tigrades

rosa i blanc,  clavades sense coll a la branca”.
(Capítol V)

“A casa hi havia jardí, és clar, no un, dos: un al davant
i un altre al darrere. El de davant era el jardí més

senyor, amb una palmera, una olivera, una mimosa blava, un taronger, camèlies vermelles, blanques i

tigrades, apilotades a la banda de l'ombra, hortènsies en botes, i, també en botes, les gardènies...»
(Autoretrat, pàg. 69)

- El roser de pitiminí. En el mateix capítol V s'hi narra com la Cecília va amb el senyor Jaume a casa del
jardiner a compar un roser de pitiminí, al qual, en arribar a casa, li posa el seu nom.  L'autora, explica
com amb el seu avi “una vegada, que ho explico a El carrer de les camèlies vam visitar un jardiner, Batlle,
es deia, i va comprar un roser d'aquestes roses de pitiminí blanques”, i descriu, exactament com ho fa en
la novel·la, com va posar al roser el nom de la nena.   (Autoretrat, pàg. 139)

- La disfressa de monja i el vestit de la mare de Déu. Carme Arnau explica que entre les fotografies
conservades de Montserrat Gurguí n'hi ha una en què apareix “disfressada de monja”. En el capítol VI de
la novel·la, Cecília recorda que “Quan tenia tres anys m'havien disfressat de monja”. La monja i el que
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descriu en aquest capítol poden probablement ser records de quan visitava amb el seu avi un convent de
monges -no precisa quin. “Sortíem del convent carregats de rams de flors i de paquetets
d'esqueixos” (Autoretrat, pàg. 68).

Pel que fa el vestit de la Mare de Déu, segons explica Carme Arnau, en una carta “l'avi explica al seu fill
que ha encarregat un vestit per la Verge de la Mercè en agraïment per la curació d'una malaltia de la néta;
és un vestit que li ha costat 200 pessetes”. (El paradís perdut... pàg. 132).   A la novel·la hi ha una
minuciosa descripció del vestit.

- El paradís s’esquerda. En la infantesa de la Cecília hi van apareixent, però, nous elements de trànsit
associats tots ells a la descoberta de la sexualitat. L'Eusebi, el noi “espellingat, amb un ble de cabells
damunt del front” que viu amb el seu germà en una barraca (capítol V). Nous objectes que són els
primers regals que rep d'un noi i que Cecília amaga en secret: les bales de vidre i el passador “amb tres
estrelles de brillants”, robats. Elements que van associats a l'accentuació de la dèria de la Cecília
d'escapar i de seguir un model de dona: “jo em volia assemblar a la Maria-Cinta” (capítol VIII) .

Paral·lelament, comencen a aparèixer les imatges repulsives d'una gran potència i associades a aquest
significat, i a la imminència de la guerra civil, que prefiguren el que serà el futur de la Cecília, i que
inauguren una part important del llenguatge estilístic de Mercè Rodoreda en aquesta novel·la. És el cas
de la lluna,símbol de la feminitat, plena de cucs, símbol fàl·lic: “rosegada com un formatge i calenta de
desesperació [...] matada per muntanyes de cucs de totes menes que no li deixarien un pam de blanc
[símbol de puresa]. I quan els cucs serien els amos tot cauria, i damunt de la terra s'hi aniria fent una
crosta de persones i de criatures mortes aixafades.”   Les imatges del final del capítol VIII, anticipen
també la imminent guerra civil.

- La guerra civil. “Del temps de la guerra a penes me'n recordo”. El capítol IX correspon a la guerra civil,
tractada indirectament en els efectes en la vida de cada dia dels personatges, i en imatges a manera de
pinzellades. Cal tenir present que la novel·la és narrada en passat i per tant amb els records de la
protagonista, en el quals el que té més importància és la postguerra.

-  La sang i el mirall. És en el capítol IX també, un capítol de sang, que Cecília té per primer cop la
menstruació i s'enamora en el mirall, com Narcís, de la seva imatge sensual.

-  Paulina, fa la seva aparició en el capítol X, i serà un personatge important amb la funció d'amiga i
còmplice, però sobretot d’iniciadora com aquí ja s’insinua i com anirem veient.

-  El matrimoni i la maternitat. En el capítol XI, la visita a casa de la Sra. Rosalia i la seva filla, dues
casades infelices, acompanyades d'un gat “dolent com una mala bèstia” i les imatges repulsives de la
casa i de la noia donant el pit a la criatura, fan pensar la Cecília que no es voldria casar mai.

- La pèrdua de la innocència i del paradís.
Finalment, dos anys després d'acabada la
guerra, amb la Paulina, un dia es pinten els
ulls i surten al carrer a fer-se mirar.

Aquest mateix dia, mentre es menja  una

poma  (símbol dels desitjos prohibits i del
pecat original), que li ha donat la Paulina,
apareix de nou l'Eusebi convertit en un home
i amb la camisa descordada. Una nit van a la
barraca i Cecília ja no torna més a la casa del
carrer de les Camèlies.   El capítol XII marca
un punt importantíssim d'inflexió en la

novel·la, té el sentit de la pèrdua de la innocència i de l'inici d'una nova etapa en la vida de la
protagonista. Com una Eva deixa enrere el jardí del paradís perdut de la infantesa. Com he intentat
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d'explicar a l'inici, és difícil pensar que aquesta coincidència en el nombre de capítols sigui una
casualitat.

“Un dia escriuré les memòries de la meva infància fins als dotze anys.”  (Autoretrat, pàg. 139)

No m'allargo més, en una obra tan densa i rica com aquesta sempre queden moltíssims detalls per
descobrir, confio en la vostra sagacitat lectora per comentar-los i ampliar entre tots la lectura d'aquesta
gran novel·la.

Maria Nunes
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Ni Flaubert era Madame Bovary

“Com més un escriptor sap endinsar-se, sense perdre-s'hi, en el cor humà, en l'essència de la vida, més
gran arribarà a ser. Ha de procurar ficar-se en la pell del seu personatge i, al mateix temps, saber

mantenir-lo a distància, oblidar-se d'ell mateix, de la seva aventura humana, assumir la seva condició de
creador. Que els personatges d'una novel·la reflecteixen la concepció del món del que escriu és evident,

indefugible. Ara, d'aquí a creure que els personatges d'un autor són l'autor hi van moltes llenques de
distància. [...] [N]i Flaubert era Madame Bovary encara que ell ho afirmés.”

Mercè Rodoreda

Cecília Ce, un personatge desolat i inquietant

“Un amic meu que em coneix bé va dir que la protagonista de La

plaça del Diamant ho diu tot i que la protagonista d'El carrer de les

Camèlies ho calla tot. El que jo volia fer en realitat amb El carrer de

les Camèlies era una espècie de Moll Flanders. Hi ha influències
de la Moll Flanders i de santa Teresa. Era la idea primitiva en
escollir el personatge, i, a més, fugir de la Colometa! M'havia ficat
en  La plaça del Diamant  tan dins del meu personatge que no
podia sortir-ne. És a dir, a casa parlava com la Colometa. I en El

carrer de les Camèlies vaig haver de fer un gran esforç per sortir
de La plaça. [...] Tots els llibres que jo escrigui (sóc bastant fidel a
mi mateixa) tindran entre ells un gran parentiu, i si es tracta de
novel·les d'ambientació barcelonina la cosa potser encara
s'accentuarà. És, també, el monòleg d'una dona, però el
personatge  -Cecília- és més complex. Cecília és al mateix temps
cínica i innocent, cínica en el sentit de “tirar pel dret”. Arriba un
moment de la seva vida que es queda sense consciència de les
coses que li han passat. Cecília és una dona de vida lleugera, i, en
el fons, una bona noia. En El carrer de les Camèlies jo buscaria un

complex de frustració. Cecília, en els homes que tracta, cerca el seu pare, que no ha arribat a conèixer.
És necessari llegir tota la novel·la. Jo sóc qui menys la pot explicar...”. (Mercè Rodoreda, Autoretrat)

La crítica s'ha mostrat unànime a considerar Cecília Ce com un dels personatges femenins més
inquietants i desolats de la narrativa de Mercè Rodoreda. Des de l'inici la marquen dos enigmes
relacionats: el del seu nom i el del seu origen. D'una banda, l'enigma del seu nom incomplet esdevé el
símbol de la seva recerca de la identitat. L'altre tret que defineix profundament el personatge de Cecília
Ce és l'orfenesa.   Per a Neus Carbonell, “Cecília Ce comença la seva singladura anant a la recerca,
fallida, del pare. [...] En Cecília Ce trobem una dona quasi llençada al món. Sense un mite d'origen ni un
amor patern que la sostinguin, és un personatge que cau en l'obscuritat d'una vida duríssima” i
considera que Cecília encarna una altra mena d'exili, l'exili interior. “Es tracta de la nena abandonada per
l'Altre que acaba convertida en una dona que s'abandona. La nostra protagonista queda atrapada en el
lloc d'objecte de gaudi de l'Altre” com ho il·lustrarà el seu pas d'home en home, a qui es lliura com a
objecte fins als límits terribles de degradació que veurem.

Com afirma Xavier Pla, Rodoreda proposa una obra literària “travessada per  un dels mites de la

modernitat,  l'exili interior, entès no tan sols com un territori de construcció simbòlica col·lectiva sinó

2a sessió El carrer de les Camèlies:2a sessió El carrer de les Camèlies:
capítols XIII - XXIVcapítols XIII - XXIV
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més aviat, com la desarrelada Cecília Ce d'El carrer de les Camèlies, com un espai de reconstrucció
subjectiva.”

Evidentment, com que en art i en literatura la forma i el contingut són indestriables, la matèria que vol
tractar Mercè Rodoreda exigeix una forma d'expressió literària que la faci arribar al lector amb total
eficàcia.

“La novel·la no és res i ho és tot”

“Sol considerar-se millor La plaça del Diamant, però
jo crec que és tant o més important El carrer de les

Camèlies. Aquesta és una novel·la que em va costar
molt de escriure, perquè jo, deliberadament, volia
donar-li una llunyania, una vaguetat més a prop del
somni que de la realitat.”   (Mercè
Rodoreda, Autoretrat)

Per a Mercè Rodoreda, la forma, l'estil són
enormement importants a l'hora d'escriure i
d'escriure una novel·la: “La novel·la no és res i ho és
tot. Si hagués de definir-la de manera que resultés
comprensible, diria que és l'explicació d'un món
personal que transcendeix el general. Una novel·la ha
de reflectir la realitat. Però hi ha d'haver una part de
fantàstic, d'irreal. I ha d'ésser poètica: a més d'altres
qualitats, és important segons la seva càrrega
poètica.[...] Jo he llegit molta poesia i penso que
t'ensenya a dir les coses d'una manera que fa que
l'estil sigui interessant, perquè la manera de dir les
coses és molt important, és el tot.”   (Mercè
Rodoreda, Autoretrat)

El realisme subjectiu

Segons Xavier Pla, “En el context de la literatura de la seva època, un dels trets narratius que més
singularitza Mercè Rodoreda és que les seves novel·les solen vertebrar-se a l'entorn dels seus
personatges protagonistes. La Història de Cecília Ce és la seva història. Tant Colometa com Cecília són,
abans que res, una veu que s'expressa d'acord amb un punt de vista radicalment apartat, o
voluntàriament distanciat, dels pensaments dels personatges que no són narradors. L'ús de la primera
persona permet fer creure al lector que té accés directe a la subjectivitat del personatge o que assisteix a
la creació d'una identitat. La funció creadora recau en el mateix protagonista de la novel·la. Cecília Ce
relata la seva existència reconstruint-la des del present de la narració cap al passat ja viscut. El text es
concentra sobretot a explicar els petits detalls i gestos de la seva vida quotidiana, més que no els fets
més singulars o transcendents.

En El carrer de les Camèlies, la narradora es troba en el nucli de la realitat que pretén captar, participa
subjectivament d'aquesta realitat. És un exemple d'allò que s'ha anomenat realisme subjectiu i que es
podria sintetitzar com un esforç per presentar al lector la realitat dels que passa en la novel·la a través de
l'òptica d'un sol protagonista. Tots els elements de la història es posen en perspectiva i tot gravita a
l'entorn de la narradora, ja que és a través seu que el lector descobreix el món de la ficció. [...]

Aquest és el model narratiu que va fer tan popular a Mercè Rodoreda. És el model adoptat per Natàlia
a  La plaça del Diamant, per Cecília Ce en  El carrer de les Camèlies  o, parcialment, pel protagonista
de Jardí vora el mar, i també per altres obres posteriors, així com per un bon nombre de contes breus. En
totes aquestes narracions, el personatge està atent a la rememoració, però alhora és perfectament
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conscient del poder de l'escriptura, del poder d'autoafirmació que té l'escriptura. A mesura que es
recorda ella mateixa, Cecília Ce s'està dotant d'una identitat.”

Els altres

El protagonisme de Cecília Ce en la novel·la és absolut. La resta de personatges queden a una enorme
distància quant a la importància i al tractament de la caracterització amb què Mercè Rodoreda els crea,
gairebé són ombres que van apareixent i desapareixent de la seva vida. Aquest és un recurs que
accentua de cara al lector la impressió de la radical solitud i desempar del personatge de Cecília.

L'únic personatge que va apareixent periòdicament en la seva trajectòria és el de Paulina, que com vam
comentar en la sessió anterior té una funció d'amiga, d'iniciadora i de còmplice que resulta decisiva en
els punts d'inflexió de la novel·la com és el final del capítol XII i del XXIV, o bé el capítol XLVII.

Bona part dels personatges tenen en comú com a tret caracteritzador la marginació en alguna de les
seves formes. La majoria són dones que viuen al marge o en el límit del teixit social. D'altres són dones
casades enganyades pels respectius marits. De fet la hipocresia i la doble moral de la societat de la
postguerra és present en tot moment en la novel·la a través dels personatges i de les relacions entre
homes i dones.

La galeria de personatges masculins  és un dels aspectes remarcables de la novel·la. Una galeria de
personatges tenebrosos, en paraules de Xavier Pla: “La majoria són amants gelosos, violents i
possessius, homes que porten la protagonista al màxim del dolor físic i la despersonalització [...]  Aquests
no són mai tractats en profunditat perquè importen només per la relació que mantenen amb Cecília”.

Es tracta d'unes relacions sempre desiguals, sempre de dominació i sovint de crueltat. De fet,
pràcticament tots els homes amb els quals té relacions apareixen despersonalitzats, en principi no tenen
ni nom i els identifica per algun tret distintiu (l'home de l'escuradents, el senyor del cafè de les falgueres,
un polític elegant...), i és que pertanyen a la categoria d'homes abans que a la de persones. A més a
més, la majoria tenen alguna mena de marca, de tara, un defecte que pot ser físic com Cosme, el
fondista del llavi estripat, o moral com el sadisme recargolat d'en Marc i l'Eladi. Per no parlar de l'aspecte
decrèpit i repulsiu de personatges com el del general o el sastre. Una categoria estètica dins de la qual
s'inclou la veïna Constància i la seva col·lecció de “germans” i “nebots”. D'aquestes constants, potser
només se'n salven una mica els dos primers xicots Eusebi i Andrés, i, dels darrers, l'Esteve i en Martí. És
a dir quan Cecília encara no s'havia perdut en el laberint d'ella mateixa i quan es comença a retrobar. Dit
en altres mots, quan simbòlicament es mira en el mirall i es reconeix. Cecília és de tots els homes, però
cap no és seu.

Capítols XIII – XXIV

- El barraquisme

A l'inici del capítol XIII destaquen tres
mots: la barraca, l'Eusebi, el llit.

Una  barraca  que és un aixopluc
miserable  sense finestra  -és a dir,
sense futur-. Del paradís del jardí
només en queden algunes mostres
raquítiques com un test de
pensaments o unes campanetes,
però la vida està sotmesa a la
provisionalitat i tot s'ho endurà la
tempesta real i simbòlica.
Del  mirall  de cos sencer de casa la
Maria-Cinta on Cecília s'havia
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descobert ella mateixa com a dona i com a objecte de desig, passem a “un tros de mirall” que ha trobat
a les escombraries.

En aquest ambient de marginació extrema començarà una de les constants de la seva vida: passar d'un
home a un altre.  L'inici apareix ja un noi ros, un “xarnego”, l'Andrés.

Segons sembla, el mot “xarnego” li va ser suggerit d'incloure en la novel·la
pel seu editor Joan Sales. Francesc Candel acabava de publicar  Els altres

catalans i posava sobre la taula el tema social candent de la immigració.

A propòsit del tema del barraquisme, Rodoreda volia oferir en El carrer de les

Camèlies una visió trista i desolada de la Barcelona de la postguerra i de les
transformacions que s'havien operat en la ciutat.   Aquest tema dedicaré la
tercera de les introduccions.

Sobre la ubicació de l'assentament barraquista Mercè Rodoreda no dóna una
ubicació precisa. Mercè Ibarz el situa al Somorrostro, cosa que em sembla
poc versemblant perquè en cap moment hi ha referència a la proximitat del
mar i de la sorra. En canvi parla d'un terreny en pendent i ple de pols o de
fang. Crec que per proximitat, podria referir-se o bé a la zona de barraques
dels búnquers, en línia recta en direcció nord des del carrer de les Camèlies,

o bé, a un assentament de barraques que es va establir després de la guerra civil al carrer de Cartagena,
just darrera del mur de l'Hospital de Sant Pau, com es pot veure en la fotografia. Era un assentament
barraquista que es va establir després de la guerra civil i que no es va enderrocar fins a finals dels anys
70. Personalment, és on  m'inclinaria per situar-hi l’acció.

- Secrets

Els orígens obscurs de Cecília Ce, els secrets i el misteri l'acompanyaran sempre, fins i tot quan la
senyora Matilde li llegeix les ratlles de la mà: “Em va dir que no veia gran cosa perquè les ratlles de la
meva mà amagaven la veritat.” (capítol XIV) Però sí que li profetitza que viurà en una casa amb roses...

- Símbols

A més de la barraca sense finestra, el bocí de mirall amb què li fa la rateta a l'Andrés, i el llit que omple
tot l'espai disponible, que ja he comentat abans, la presència de la majoria dels elements i dels símbols
d'aquesta part giren tots a l'entorn del tema del desig i del sexe.

Les flors, aquí mínimes i tristes o bé artificials, és a
dir mancades de vida. Però presents i en petits
moments on el desig és present com la passionària
que neix espontàniament a la porta de la barraca (i
que té el significat de passió en tots els sentits,
també el dolorós), la rosa que agafa d'una paret i se
la posa al pit en un trau de la brusa que ha robat per
seduir l'Andrés, el guixaire. O bé la floreta rosada que
aquest li dóna i ella se la posa als cabells.

El bany és la recreació d'una escena clàssica en l'art
carregada de sensualitat.

El gerro  esquerdat és l'objecte que simbolitza la
relació amb Eusebi en el punt en què apareix un altre
home, l'Andrés, fet que desencadenarà escenes de gelosia i de violència que seran també una constant
en la novel·la.

La tempesta té el sentit de les forces de la natura incontrolables. L'escena final del capítol XIV, amb les
dos protagonistes amb la roba xopa, amb un fons de llamps i un ambient tan saturat d'electricitat com de
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desig, és magistral.

El cor de vidre que l'Andrés troba i que li regala a la Cecília és tot un símbol premonitori de la fragilitat i la
fredor que presidirà tots els seus amors.

- El dolor, la malaltia i la mort

A partir del capítol XV apareix el dolor físic sota la forma de la ferida, la febre i la malaltia que s'emporta
l'Andrés a la tomba. La mort també prendrà forma de l'avortament  de la Cecília en el capítol XIX, el
primer de tota una sèrie.

- La màquina de cosir

La misèria porta la Cecília a cosir bruses com
a mitjà per guanyar-se la vida. L'extensa i
angoixosa descripció tan vívida de les
batalles perdudes amb els fils i la màquina de
cosir del capítol XVIII, ben bé poden ser
inspirades per l'experiència personal de
Mercè Rodoreda que a l'exili a França va
subsistir cosint.

Però la màquina que converteix en un malson
-“la primera cosa que veia era la màquina
com una bèstia de fer por”- és apartada amb
una decisió radical que marca un altre punt
d'inflexió important en la novel·la comparable amb el de fugir de casa.

El capítol es clou així: “I una nit, sense pensar-m'hi, la vaig arrossegar fora de la barraca, vaig agafar el
portamonedes, i, prima com un espàrrec, me'n vaig anar a la Rambla a fer senyors.”

- Fer senyors

A més de la vergonya que passa i del poc èxit, la
primera conseqüència és l'avortament que li practica
la Sra. Matilde i que la porta a l'hospital (capítol XIX)
El retorn a la Rambla encara és més horrorós, a més
de robar-li el portamonedes, amb el mariner que la té
tancada tres dies en una habitació   s'inicia una
seqüència de reclusions i abusos que anirà creixent.

En aquest ambient apareixen, com a contrapunt que
crea un fort contrast, les imatges que formaran part
del món dels somnis de la Cecília: el Liceu, les perles,
el cotxe amb xofer i el vestit rosa.

- Paulina

Aquestes imatges anteriors la condueixen, tot seguint el fil dels seus vagareigs per la ciutat -en veurem
molts i en parlarem molt-, al portal de la casa on havia viscut Maria-Cinta, el seu model i referent. És
precisament en aquest portal en què retroba la Paulina, “amb un gran ram de flors al braç”.

- La torre dels lliris

El capítol XX és important perquè obre una perspectiva de canvi en la vida de la Cecília.

Paulina la duu a la torrera al peu del Carmel, on “tota la muntanya era un daltabaix de lliris morats”, que li
ha posat un senyor de Tarragona, el seu amant. Paulina li fa saber que Maria-Cinta ha mort oblidada i en
la misèria. En aquest punt hi ha substitució de referents: Paulina pren el relleu i li posa davant els ulls la
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possibilitat de deixar de fer senyors a
la Rambla i passar a viure com
l'amistançada d'algun home amb
diners.

Les flors tornen a aparèixer en aquest
capítol, a més dels lliris morats i
blancs i d'un roser, la torre té un
emparrat on s'hi enfilen una
passionària, una parra i una glicina.
Observeu el predomini de flors de
color morat i lila o de color blanc en
aquests capítols. Així com la
passiflora es relaciona simbòlicament
amb la passió de Crist, el lliri (Iris
germànica) rep el nom llatí de la
deessa Iris que transportava les
ànimes de les dones al món
subterrani.

- Somnis i desvaris

De retorn a la barraca, el capítol XXI ve marcat per un episodi de febre, de desvaris i de somnis, cosa que
anirà en augment en la novel·la. De cada un d'aquests episodis en surt una Cecília en una nova faceta de
la seva vida, com si d'una muda de pell es tractés. En aquest cas marca el final de l'etapa a les
barraques i l'inici de la convivència amb l'home del llavi estripat, a qui coneix en un bar on havia entrat
morta de gana.

- L'home del llavi estripat

Els capítols XXII i XXIII narren la convivència de Cecília amb Cosme, l'home del llavi estripat, propietari
d'una fonda al carrer Gran de Gràcia, on hi viu presonera i sotmesa als capricis, víctima d'abusos i de la
gelosia de l'amant. L’inici del capítol XXIII deixa ben clar quina és la seva motivació: la gana. Durant els
dos anys que aguanta amb el fondista, es produeix un altre avortament, i desesperada, arriba a llençar-se
escales avall. Cosme és boig de gelosia l'espia i la segueix. Veurem com aquestes pautes de “relació” es
convertiran en un paradigma.

Atenció al fet que l'espia amagat darrera la soca d'un til·ler a la Rambla de Catalunya, tindrà importància
més endavant.

- Una nova fugida

El capítol XXIV clou aquesta segona sessió amb una altra fugida. Després d'aguantar dos anys amb en
Cosme a la fonda, se'n va a trobar la Paulina. El senyor de Tarragona li presentarà “un noi molt simpàtic”
casat i pare de dos fills “que tot i que no ho semblava era una mica eixelebrat i malcriat”...

Molts dels personatges de Mercè Rodoreda «creixen i esdevenen adults a través d’una fuga, d’un acte de
rebel·lia que aspira a una forma de llibertat.», diu Anna Maria Saludes.

La vida de Cecília Ce és una fugida constant que ens deixa un gust amarg. És el poder que té la bona
literatura de crear mons i personatges que ens produeixen emocions intenses.

Amb el personatge d'en Marc a punt de fer aparició en la novel·la i en la vida de la Cecília, es clou una
etapa i se n'obrirà una altra. Ho veurem i ho comentarem.

Maria Nunes
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Una ciutat desolada

"I have walked many years in this city."

T.S. Eliot

“Tots els llibres que jo escrigui (sóc bastant fidel a mi mateixa) tindran entre ells un gran parentiu, i si es
tracta de novel·les d'ambientació barcelonina la cosa potser encara s'accentuarà.”     (Mercè
Rodoreda, Autoretrat)

Amb la citació del poeta T.S. Eliot, Mercè Rodoreda
encapçala  El carrer de les Camèlies, just sota la
dedicatòria del llibre “A la memòria de M.G.”, les
inicials del nom de la seva mare, Montserrat Gurguí.

A El carrer de les Camèlies, Rodoreda adopta per al
seu títol el nom d'un carrer del barri del Guinardó, en
el límit amb Gràcia. Com ens diu Marta
Pessarrodona, “Un barri, el del Guinardó, amb el qual
Rodoreda no tenia cap relació directa, que se sàpiga,
i on, per cert, segons informa el seu editor Joan
Sales, ret una visita que la descoratja pel seu aspecte
poc consolidat.”

“Vaig anar a mirar el carrer. És un carrer en estat
d'urbanització i a mi m'hauria convingut que fos un
carrer bastant vell”, diu a Joan Sales en una carta del
13 de juny de 1963.

L'autora deixà escrita la impressió que li causà el
retorn a la ciutat: “Què m'ha semblat Barcelona a la
tornada? Una ciutat desconeguda. Tot ha canviat,
fins i tot el meu barri sembla un altre. Els meus amics
s'han exiliat o s'han mort. Ja no s'hi pot viure. El
soroll dels cotxes, el neguit de la gent... Ara tothom
va a la seva. I a més és una ciutat bilingüe. La gent
parla castellà a tot arreu...” (Rodoreda, Autoretrat)

La guerra, ens diu Carme Arnau, ha marcat “els escenaris de la ciutat, que en conserven el record i
l'empremta. Tot plegat ens pot explicar la sensació, l'atmosfera de profunda desolació que es desprèn
d'aquesta obra. [...] Una atmosfera que reflecteix una època concreta de la ciutat, en particular i del país,
en general: fosca, oprimida i poc vital. Barcelona ha esdevingut, doncs, una ciutat embolcallada de
tristesa, de mort i de soledat. Mancada de vida, sobretot, perquè malgrat esmentar-s'hi sempre i d'una
manera detallada, els noms concrets dels espais urbans, semblen tanmateix buits, sense cap mena
d'animació -la diferència amb La plaça del Diamant, que comença amb la Festa Major, resulta flagrant.”

Malgrat tot, després de la mort de la seva mare el 1964 i de la venda de la torre familiar, molt malmesa
pels efectes de la nevada de l'any 1962, Rodoreda es va comprar un apartament al carrer de Balmes,
concretament un primer pis del número 343,  just davant d'on hi havia hagut la seva casa natal, però amb

3a sessió El carrer de les Camèlies:3a sessió El carrer de les Camèlies:
"Una ciutat desolada""Una ciutat desolada"
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les finestres mirant al carrer d'Atenes i als pocs arbres que resten del jardí dels Brusi, avui turó de
Monteroles.

- Un esforç de comprensió de la nova ciutat

Con afirma Xavier Pla, “El carrer de les Camèlies és una novel·la que impressiona en un primer moment
pel retrat desolat d'una ciutat, la Barcelona derrotada de la postguerra, de caràcter impersonal,
angoixada, grisa i inhòspita.”

Malgrat la profunda impressió decebedora que li causà a Mercè Rodoreda la Barcelona que troba en les
seves visites des de l'exili, El carrer de les Camèlies, escrita a Ginebra, significa, com ha assenyalat Pla,
“Un esforç de comprensió de la “nova” ciutat de Barcelona i dels nous col·lectius socials que hi viuen [...]
És una mirada poc complaent sobre la ciutat, sense gaires precedents comparables en la novella
catalana de postguerra”.     

- Cecília Ce i Barcelona, el personatge i l'espai.

Per a Carme Arnau, “La vida dels personatges rodoredians acostuma a tenir un valor o una importància
que es lliga amb la ciutat, i en són, sovint, representatius, fins i tot símbols.”

Per a Xavier Pla, “La relació entre Cecília Ce i l'espai, Barcelona, és tan directa que la influència
s'exerceix recíprocament. És a dir, que de la mateixa manera que Cecília Ce es projecta en Barcelona,
sembla que la ciutat es projecta en el personatge.”

Cecília Ce és, doncs, un personatge que representa la Barcelona de la postguerra, desarrelada, trista,
desolada, sense identitat, amb unes arrels que li han estat furtades i amb una vida quotidiana sòrdida
marcada per la solitud, la pobresa i l'abús de qui té poder. El fet que s'hagi de prostituir per sobreviure
ens dóna la clau simbòlica de la intenció de l'autora en la identificació entre Cecília Ce i la Barcelona de
la postguerra.

Però la ciutat, com la protagonista, lluitarà per trobar la manera de ressorgir de les cendres i de retrobar
la seva identitat.

- Les Barcelones d'El carrer de les Camèlies

Mercè Rodoreda ens ofereix en El carrer de les Camèlies un extens recorregut per la ciutat i ens mostra
diverses Barcelones.

D'una banda, la Barcelona perduda i
reconstruïda amb els records del Sant
Gervasi de la seva infantesa trasplantats a un
carrer fronterer entre Gràcia i El Guinardó. El
carrer de les Camèlies té més de
reconstrucció imaginària basada en els
records de l'autora que de la realitat d'un
carrer amb algunes torretes aïllades, alguna
fàbrica, edificis de nova construcció i espais
per urbanitzar en els anys 60. Un territori de
frontera que comparteix amb  Últimas tardes

con Teresa  de Juan Marsé, publicada en
mateix any 1966 -amb la qual s'ha comparat-

i altres relats i novel·les de Marsé. .

De l'altra, el contrast entre la Barcelona de la misèria, del barraquisme i la immigració, i la  Barcelona de
la vida marginal i la prostitució de la part baixa de la Rambla, contrastades  amb la Barcelona del Liceu i
del passeig de Gràcia, vistes com l'espectacle del somni burgès. 
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Enmig, la decadència i decrepitud de l'Eixample gris i trist de la
postguerra, amb els seus pisos enormes, dividits i habitats per
ombres solitàries que sobreviuen guardant les aparences, com és
patent en el pis del carrer Mallorca dividit en dos, o el del general vell
i decrèpit que viu sol.

O el que resta de dels barris populars com Gràcia, dels quals
n'apareixen el carrer Verdi, o el carrer Gran,  tristos i sense vida a la
novel·la.

Sense oblidar els espais com Montjuïc, el Tibidabo, l'Arrabassada
que permeten una contemplació panoràmica de la ciutat i són espais
d'evasió.

I els passeigs com el
passeig de Gràcia que
representa junt amb el
Liceu l'esplendor de la
burgesia.

Finalment, i d'importància
enorme, el protagonisme
de la Rambla de Catalunya, un dels espais preferits de
l'autora, com un espai de recer salvador per la presència dels
til·lers, dels quals en tornarem a parlar.

I carrers... carrers amunt i avall com el caminar sense rumb
de Cecília Ce.

El carrer és sempre una alliberació, la funció que fan els pares
adoptius de carcellers (terme que utilitza Carme Arnau)
  passarà a tots els homes amb els quals la Cecília té
relacions. La seva alliberació, com assenyala   Arnau, anirà
sempre lligada als carrers, sobretot a la Rambla de
Catalunya, i al seu deambular per la ciutat. Tot al llarg de la

novel·la, la protagonista camina incansablement per Barcelona, a vegades al límit de les seves forces,
com si anés a la recerca de la seva identitat. És el seu caminar erràtic el que uneix tota aquesta diversitat
d'espais de la ciutat, en forma una cartografia compacta i un retrat real i simbòlic de la ciutat.

Capítols XXV – XXXIX

Les relacions tortuoses

En aquests capítols s’inicia la vida de Cecília Ce com a mantinguda. Constitueixen la part més inquietant
i dura de les relacions de Cecília Ce amb els diversos homes que van 

passant per la seva vida. Una mena de descens als inferns, el viatge patètic del qual  parla Xavier Pla, “el
seu periple es fonamenta en les relacions amoroses que estableix la protagonista, que s'organitzen en
una gradació” o més ben dit una degradació física i moral plena de personatges masculins, de vòmits,
avortaments i experiències límit.

No entraré a resumir ni a comentar el contingut concret per no restar tota la intriga que aquests capítols
tenen. Només voldria destacar la importància del capítol XXV com l’inici d’un procès que va aparellat
amb l’aparició del personatge d'en Marc, que queda resumit al final del capítol: «Canviarem la Cecília, la
vestirem, la despullarem, la farem riure i la farem plorar.» Sembla com si en aquest plural hi hagi també
present la intenció de l’autora de manipular com un titella el personatge que ha creat.
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El que sí voldria, però, és fer algunes observacions a
propòsit de l’estil i dels recursos amb què Mercè
Rodoreda aconsegueix de comunicar-nos aquesta
atmosfera enrarida, desagradable, inquietant,
dramàtica i de suspens.

- Una atmosfera de thriller

Pel que fa l’estil, en particular en aquests capítols,
Mercè Rodoreda, a qui havien apassionat les
novel·les policíaques, utilitza tècniques de la narració
de suspens o thriller com ara presentar intrigues
secundàries, focalitzar l’atenció en detalls
inquietants, pistes falses, motius aparentment
inexplicables, capgiraments inesperats i una atmosfera sòrdida amb l’objectiu de crear en el lector una
tensió o angoixa psicològica. Llegiu, per exemple, el capítol XXVI, el XXXII o el XXXIII i els que segueixen.

- La influència del cinema

Ja de ben joveneta, Mercè Rodoreda sentia
fascinació pel cinema i solia anar als molts cinemes
que hi havia a Gràcia. A l'època de l'exili, en un text
amb el títol d'Evasions, recollit a  Autoretrat, Mercè
Rodoreda diu: “Quan vivia a París o a Ginebra hi
havia tardes que sortia d'una sala de cinema per
entrar en una altra.” (Autoretrat)

El cinema va ser una font d'inspiració per a les seves
novel·les, i, tal com la crítica ha assenyalat, és ben
probable la influència en aquests capítols de films
molt populars com   Luz que agoniza  (Gaslight)
dirigida per George Cuckor el 1944 (un clàssic del
thriller psicològic basat en l’obra de Patrick Hamilton,
abans portada ja a la pantanlla, el 1940  per Thorold
Dickinson amb el títol de  Luz de gas). O bé la
cèlebre  La ventana indiscreta  (1954) d’Alfred
Hitchcock. Per altra banda, en el capítol XXIII, Cecília
es llença per les escales en un gest que recorda una
famosa escena de  Lo que el viento se llevó  (Gone

with the Wind), (1939) de Victor Fleming.

Mercè Rodoreda té un text dedicat a les vampiresses
de cinema (Vampiresses d'ahir i d'avui), fixeu-vos que
al final del capítol XXXI, Cecília es compra «una
ampolla de perfum vampir».

- Símbols i eufemismes sexuals:

Precisament en aquests capítols d’un contingut més escabrós, val la pena de fixar-se en la presència
d’un conjunt de símbols relacionats amb la sexualitat que reforcen la profunditat del text de Mercè
Rodoreda.

Val la pena comentar aquestes línies del capítol XXVI: 

"M'estava moltes hores estirada a l'otomana de la tribuna, d'esquena al carrer, mirant el fris de la paret
del menjador fet amb àngels petits i amb magranes esberlades."
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Fixeu-vos que té un sentit d’activitat exclusiva, que indica una actitud
passiva d’abandonament total i de viure d’esquena a la realitat i a la
vida representades pel «carrer», mirant una “paret”, és a dir sense
horitzó, sense sortides.

Però fixem-nos en els elements del fris: «àngels petits» i «magranes
esberlades».

Les magranes són un símbol de fertilitat i el color vermell intens com
el de la sang evoca passió en el seu doble sentit. En aquest cas
«esberlades» n'intensifica el sentit de tal manera que no deixa lloc a
dubtes que es tracta d'ofrena i de sang vessada.

Persèfone

La magrana és un atribut de
Persèfone, deessa filla de Zeus i
de Demèter, que fou raptada per

Hades, déu dels inferns, amb qui s’hi va haver de casar per la força.
Se la sol representar amb una magrana perquè Hades la va
enganyar fent-li menjar sis grans de magrana per retenir-la amb ell,
contra la seva voluntat, durant les estacions en què la terra és
inactiva i no dóna fruits. El seu és un dels mites que expliquen
processos de descens als inferns però també de renovació en el
cicle de les estacions de l'any.

Els àngels petits

Evidentment ens remeten a totes aquestes criatures engendrades i
perdudes en els diversos avortaments, naturals o provocats, de
Cecília Ce.

Els cargols

Els cargols que surten dels seus amagatalls al capítol XXV, inauguren tot un conjunt de símbols fàl·lics en
aquesta part de la novel·la.

El dit dins el rínxol

Al final del capítol XXV, després de donar voltes, Marc atura el cotxe i abans d’entrar al restaurant, la
convida a «anar a seure una estona al mig del camp. Quan hi vam ser em va ficar un dit a dintre d’un
rínxol i va dir que s’hi havia quedat caçat amb ganxo i trampa»

Aquest “ficar el dit dins el rínxol” és un dels diversos eufemismes sexuals d’aquests capítols de la
novel·la.

De fet, qui cau en una trampa serà la Cecília, en més d’una... com ens ho anticipa quan diu “Jo el mirava
quieta com un ocell quan la serp el prepara per xuclar-lo” o en la visió de la mà d'en Marc com la
d'una aranya gegant: “sobre la soca hi havia una gran aranya quieta. I va ser com si somniés, fins que
em vaig adonar que estava mirant la mà d'en Marc”.

El peix i la neula

Capítol XXVIII, el general vell i decrèpit convida la Cecília al seu pis de l’Eixample. Els àpats a cal general
consisteixen invariablement en una sopa aigualida i un peix cobert de gelatina servit en una safata en
forma de peix. El peix és un clar símbol fàl·lic, com també ho pot ser la neula.

El més desconcertant és un ritual que el general repeteix després de cada un d’aquests àpats: "...el vell
es va aixecar, se'n va anar cap al fons del saló i es va aturar davant d'un moble estret i alt que hi havia al
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costat del tapís, i que era tot ple de calaixets. Va estar una estona buscant i després va tornar i em va
donar una neula. Me la vaig menjar molt a poc a poc per la vergonya dels garranyecs, perquè només
només menjava neula jo."

Potser llegit com un símbol de la impotència del general i d’un eufemisme d’una pràctica sexual. Vist així,
el lector hi pot trobar més sentit.

Malaties venèries

"Em va dir que ja se sabia, que els homes que els agradava massa estimar morien joves i traient sang".

El desig com a mecanisme

Cecília Ce és un objecte de desig, encarna el desig, i el desig és un mecanisme que es retroalimenta de
la insatisfacció. La satisfacció el mata. Cecília es cansa de les coses i els homes que obté, així com els
homes es cansen d’ella un cop aconseguida, i passada la ràfega de desig inicial, hi queda una relació
malsana de dominació o declaradament d'abusos com veureu. Les relacions tenen el sentit d’un
intercanvi de sexe per diners o bens materials, on l’afecte no hi té cabuda, malgrat que Cecília
s’enamorarà d’algun d’aquests homes.

- La vegetació morta vs l'arbre salvador

Les falgueres seques

En aquests capítols que constitueixen la part més fosca del periple de la Cecília, la vegetació hi és
pràcticament absent. Les flors de casa la veïna Constància són de plàstic i el més destacat són les fulles
de falgueres seques dins de vitrines d'un cafè de la Diagonal. Per tant una vegetació sense vida i
presonera, com la de la protagonista.

Però precisament d'aquest cafè sortirà un personatge capaç de rescatar-la del pou.

Els til·lers

Els til·lers apareixen tancant, provisionalment, un cicle que s’iniciava, en capítol XXV, amb el passeig en
cotxe sota els til·lers de la Rambla de Catalunya amb en Marc. Dic provisionalment, perquè la novel·la no
s’ha acabat encara. Tenen el sentit de l’arbre salvador i alhora constitueixen un dels motius d’evocació
proustiana de la novel·la que tractaré més extensament en la pròxima sessió.

Serà finalment en el XXXIX, un capítol dramàtic, que mig morta, en ple procés d'avortament, s'arraparà a
la soca d'un til·ler per sostenir-se fins que... “vaig sentir que uns braços m'agafaven i ja no sé més.”

Nosaltres, per la nostra part, seguirem amb aquesta lectura apassionant.

Maria Nunes
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Pablo Picasso, Susanna

http://elpais.com/diario/2006/12/07/quaderncat/1165455917_850215.html
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“Una vida són molts dies”

Mercè Rodoreda, El carrer de les camèlies 

Un viatge-existència

“El carrer de les Camèlies, com La Plaça del Diamant, és una mena de novel·la iniciàtica, que s'expressa
a través d'un viatge ben diferent però igualment au bout de la nuit - si comparem la vida a un viatge -, al
final del qual, després del patiment, del dolor i de vorejar la mort, ambdues protagonistes assoliran la
maduresa però hi deixaran la seva joventut, perduda per sempre més, com si es tractés d'una pell ara
inservible. I l'alliberament dels personatge anirà lligada als espais verds: parcs imprecisos i un simbòlic
arbre invertit a La plaça del Diamant, els til·lers de la Rambla Catalunya i la torre amb jardí a El carrer de

les Camèlies; la felicitat proustianament anirà lligada, a més, al gust de la til·la que és, justament com en
el cas de la cèlebre magdalena, la recuperació de la infantesa. L'arbre esdevé un element recurrent i
positiu, envoltat de categoria i símbol d'eternitat.”

Segurament, amb aquesta
esplèndida síntesi que ens
ofereix Carme Arnau
a  Mercè Rodoreda un

viatge entre paraules i flors,
ja no caldria insistir més en
alguns aspectes que ens
han de permetre arrodonir
la lectura en el seu tram
final i el seu sentit global.
Tot i així crec que val la
pena detenir-nos a
considerar-los.

Entrevistada per Baltasar
Porcel el 1966, el mateix
any de publicació d'El carrer de les Camèlies, Mercè Rodoreda, a propòsit de la represa de la seva obra
literària a l'exili, deia:

«Feia anys que no havia escrit ni una paraula. Sortia d'un d'aquests viatges au bout de la nuit durant els
quals escriure sembla una ocupació espantosament frívola».

Gràcies a Carme Arnau sabem que el Voyage au bout de la nuit de Celine formava part de la biblioteca
personal de referència de l'autora. La novel·la de Celine, de l'any 1932, és important no tant per la
temàtica de la vida plantejada com a viatge que és un motiu de la literatura universal de llarguíssima
tradició, sinó sobretot perquè “va modernitzar el tractament de la veu narrativa i els mecanismes de la
novel·la francesa contemporània”, com ens recorda Xavier Pla.

L'existència de Cecília Ce pot ser vista, per tant, com un viatge incert però iniciàtic, com un deambular
sense rumb, com una fugida constant -amb descens als inferns inclòs- a la recerca dels orígens i de la
identitat perduda. Els passeigs de la protagonista “sense cap vincle familiar, sense cap activitat, es
poden veure com una fugida d'una vida de subjecció exacerbada, d'abusos sexuals i de gelosies. Ja en
la seva infantesa, però, Cecília se sentia presonera de casa i família, i el seu desig era escapar-ne. Aquest

Sessió 4. El carrer de les Camèlies: ElSessió 4. El carrer de les Camèlies: El
final d'un viatge iniciàticfinal d'un viatge iniciàtic
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desig de fugir per anar a la recerca del pare desconegut assenyala l'inici de la novel·la, mentre que la
cloenda serà el retorn a l'espai abandonat, a l’últim capítol. La novel·la, un llarg passeig, un viatge en el
temps, es clou, així, d'una manera modèlica.” (Carme Arnau,  Memòria i ficció en l'obra de Mercè

Rodoreda).

En opinió de Xavier Pla, “la literatura de Mercè Rodoreda ofereix poques respostes i són, en canvi,
múltiples les preguntes i els secrets. L'autora sembla estar convençuda que la realitat no té valor per ella
mateixa i que el que importa és la força interior de la percepció subjectiva, que li dóna vida, que la crea i
recrea constantment mitjançant la creació artística. Per aquesta raó, Rodoreda proposa una obra literària
total travessada per un dels mites de la modernitat, l'exili interior, entès no tan sols com un territori de
construcció simbòlica col·lectiva sinó més aviat com la desarrelada Cecília Ce d'El carrer de les
Camèlies, com un espai de reconstrucció de la consciència subjectiva.

L'últim passeig de Cecília Ce  

Tot al llarg de la novel·la, la protagonista passeja incansablement i de
manera erràtica pels carrers de la ciutat, com si anés a la recerca de si
mateixa, “com si busqués a les palpentes una sortida per a una
existència que sembla trobar-se en una mena d'atzucac permanent”
(Carme Arnau, Memòria i ficció...).

El darrer  dels seus passeigs serà el del retorn al barri de la infantesa,
al carrer de les Camèlies, als orígens. “Cecília acceptarà finalment
aquesta infantesa, que vol dir la seva identitat, l'única possible perquè
no n'ha pogut descobrir cap més: la d'una nena trobada al peu d'un
reixat amb tot de camèlies plantades”. Per a Carme Arnau, “la novel·la
és positiva malgrat la seva duresa, Cecília ha viscut totes les
experiències negatives amb les quals s'ha hagut d'enfrontar i,
sobretot, ha aconseguit superar-les. D'aquesta manera ha esdevingut
madura. [...] I és que per poder efectuar el retorn, que vol dir
l'acceptació d'ella mateixa, Cecília ha hagut d'arribar al fons del dolor, en una vida-viatge au bout de la

nuit. Aquest és el tema central de la novel·la.”

L'últim passeig de Cecília Ce no és per la ciutat. Com diu Xavier Pla, “l'últim passeig de Cecília Ce és el
de la memòria i aquest sí, que finalment, ajuda a configurar-se una identitat.”

A la recerca de la identitat perduda

“Significativament, si en aquesta novel·la tota la matèria
narrativa neix del record, aquest darrer passeig/retorn als
orígens, s'imposa ben bé a la manera proustiana: amb la visió
d'unes perles que, per associació d'idees, recorden a Cecília
els anissos que li donava el vigilant que la va trobar al peu del
reixat del carrer de les Camèlies. Uns anissos que no podem
deixar de relacionar, forçosament gairebé, amb la cèlebre
magdalena de Proust, lligada   al gust de la infantesa, un
període molt important per a tots dos autors.”  (Carme
Arnau, Memòria i ficció...).

A més del gust dels anissos, la infantesa de Cecília té també
un altre gust, el de la til·la que la senyora Magdalena li feia
quan estava malalta. Voleu un gust més proustià? El til·ler
anirà, per tant, lligat a la idea de la reparació, de la
regeneració i de la salvació per a la protagonista com veien al
final del capítol XXXIX, i com veurem en aquests capítols finals.
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Capítols XL – L

- La torre amb jardí

En aquest espai es recupera Cecília Ce del darrer avortament, el definitiu, i del seu viatge particular au

bout de la nuit. Amb l'aparició, en el capítol XL, d'una torreta voltada de vegetació i al costat d'un torrent
retorna la vida a la novel·la. Com hi ha anat a parar? Sabíem que un braços l'havien emparada, a mesura
que vagi recuperant la consciència i els records anirem sabent més coses. De moment, sabem que la
vegetació i l'aigua són símbols vivificadors i que la casa és un símbol de l'ànima. Així que ens trobem a
l'inici d'un procés de recuperació de la vida i de la identitat per la via de la memòria. Procés que comença
per recordar que mai no ha sentit que tenia una casa ni una vida: “em recordava que m'havien preguntat
moltes vegades on vivia i que jo els havia dit que no vivia enlloc.”

- La porta

L'inici del capítol XLI és important. Fixem-nos-hi:

“Em vaig enamorar de la paret de davant del llit i de
la porta que hi havia al mig d'aquella paret. Però més
que de la porta em vaig posar a estimar el buit de la
porta perquè per aquell buit el vaig veure entrar.”

És el primer cop que Cecília Ce parla d'enamorar-se i
d'estimar.

De parets, llits i portes ja n'hi ha hagut des de la
barraca, totes tenien el mateix significat de murs
sense sortides, o de portes inquietants per on entren
intrusos, però en aquest cas es tracta d'una paret
amb obertures que donen simbòlicament al cor.

Cecília s'enamorarà del seu amant, l'únic que té un rol protector en la novel·la, Esteve, el senyor del cafè
de les falgueres. Esteve no està associat al sexe d'una manera agressiva ni possessiva (la va a veure, li fa
un cast petó als cabells i marxa). Rodoreda descriu amb exactitud l'emoció de l'enamorament: “Era com
si l'hagués conegut de tota la vida i com si només el conegués a ell.”

- Més miralls

El del lavabo, on no es reconeix. Per això comença a cercar objectes que la tornin al passat i l'ajudin a
retrobar una identitat perduda: la creu de brillants.

- El reixat

El reixat i les portes tancades que l'havien feta sentir presonera i que li esperonaven el desig de fugir, ara
apareix obert (capítol XLII).

- Un daltabaix d'amor

Tot el capítol XLII ho és, des de l'escena sensual del bany (recordeu la de la barraca?) fins a la nit d'amor i
els jocs eròtics en què simbòlicament li endarrereix l'hora del rellotge en aquell desig d'aturar el temps
que acompanya l'amor.

Fixeu-vos que en el capítol XX parlava d'un daltabaix de lliris morats, ara utilitza la mateixa expressió.

- Cremada d'amor

L'endemà... A l'escena d'amor segueix el desig de la maternitat, ella que ha tingut tants avortaments! En
el capítol XLIII, a més, fantasieja amb el matrimoni i fins i tot es compra un aliança per fingir-se casada
amb l'Esteve.  Aquesta escena connecta directament amb el capítol XXXIII, on afirmava “em vaig posar a
pensar en el rellotge i en l'anell del senyor del cafè de les falgueres, un anell gros amb les inicials
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gravades i l'aliança a sota. Aquella aliança em feia
molta nosa i no l'hauria volguda veure mai, com si
l'anell de casat fos un mal lleig en el dit cor dels
homes.”

Aquí no voldria entrar en el capítol del safareig però
recordem que el gran amor de Mercè Rodoreda, Joan
Prats (Armand Obiols) era casat, com ella mateixa. En
un atac mig de gelosia, mig de desesperació, els
peus la porten davant la casa de l'Esteve, i després
de donar voltes fins al Liceu on “vaig veure la faldilla
blanca, molt llisa, damunt unes sandàlies de plata. La
duia una noia molt jove, amb la cintura de vespa, i al
seu costat hi havia l'Esteve i sortien agafats de les
mans. Més que la seva dona, aquella noia semblava la seva filla". p.176-177

La gelosia i la frustració acabaran amb la relació amb l'Esteve, fixeu-vos de quina manera i amb quina
intensitat ho explica al final del capítol:

“era com si em morís cremada d'amor i vomitant.”

- El mirall definitiu

L'acte de generositat de l'Esteve fa possible que,
com veiem en el capítol XLIV, Cecília Ce tingui
finalment una casa ben seva, amb un jardí per
plantar-hi flors i un llimoner.

És en aquest moment en què es produirà l'escena
definitiva davant del mirall.

“Estava dreta i nua entre el mirall i la tarda blava.”

Del mirall de cos sencer de casa la Maria-Cinta on
Cecília s'havia descobert ella mateixa com a dona,
passant pels diversos miralls que han aparegut fins
aquest punt, el mirall, ara li retorna la consciència. És
quan té una casa pròpia que troba el seu lloc en el
món i es pot tornar a reconèixer en el mirall i tornar-
se a posar la creu de brillants que ara si té sentit. A partir d'aquest moment, agafa les regnes de la seva
vida-viatge:

“Una vida són molts dies. Em vaig aixecar tan alta com era i vaig dir a la Cecília del mirall que havia de fer
alguna cosa si no volia morir en un llit d'hospital i acabar mal enterrada.” Com havia estat el final de
Maria Cinta, el seu model.

Cecília Ce ha deixat de ser la fulla despresa de l'arbre que el vent fa anar d'una banda a l'altra, els els
capítols que seguiran, veurem com en totes les situacions és ella qui pren la iniciativa i qui decideix.

- Violetes

Les violetes són ara naturals (capítol XLV) i contrasten amb les violetes artificials del barret que tenia la
senyora Constança, a qui li proposa que li presenti algun dels seus “nebots”. Nebots que li posen pis,
però ella viu a casa seva.

Mitjançant aquest pretext tant la protagonista com els lectors tindrem accés a saber alguns dels misteris
que havien envoltat la seva vida al pis del carrer de Mallorca.
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Un apunt al marge, a Ginebra, Mercè Rodoreda vivia en un
apartament en el número 19 del carrer de Violet.

- Àngels

En el capítol XLVIII, es passa hores mirant-se en un mirallet
d'augment. És a dir refermant-se en la seva identitat.

És en aquest mateix capítol en què apareix la figura del primer
àngel, al qual en seguiran molts més. L'àngel, de fet,
substitueix imaginativa i simbòlicament la funció d'una figura
protectora que ja no busca ni necessita, i la substitueix en
forma d'objecte.

Segons explica Carme Arnau, els àngels tan presents en
l'obra de Mercè Rodoreda, “representen el lligam entre els
dos mons oposats: el real i l'imaginari, el visible i l'invisible.
[...] Per a la nena, doncs, i gràcies en bona part a l'avi,
l'univers visible i l'invisible són una mateixa cosa. I potser per
aquest motiu, un cop esdevinguda narradora, Rodoreda va
saber evocar el que és incorpori de manera tan convincent.”

Ella mateixa en parla en l'apartat “Àngels en els meus llibres”
del pròleg a Mirall trencat. D'àngels en surten a Aloma, a  La

plaça del Diamant, a  El carrer de les Camèlies  i a  Mirall

trencat. Primer inconscientment i a partir d'El carrer de les

Camèlies, volgudament.

- El Liceu

Dins d'aquest procés de recuperació de la identitat i de trobar el seu lloc en el món, en el capítol XLVIII
acompleix el seu somni d'anar al Liceu ben vestida i enjoiada “com una reina”. El xofer l'espera al peu del
reixat per dur-la fins al teatre, tot baixant per la Rambla de Catalunya. En ser però dins del somni fet
realitat, s'adona de quin és el seu lloc: “Allà dintre no hi havia res que fos meu i a fora hi havia els carrers i
l'aire.”

Amb la fugida del Liceu s'inicia el darrer dels seus passeig per la Rambla de Catalunya. És curiosa la
simetria amb la Colometa de La plaça a qui li fa dir “i em vaig posar a caminar per la meva vida vella...” a
l'inici de l'escena culminant de la novel·la. Aquí, Cecília diu: “I em vaig posar a caminar. La nit era fosca i
jo semblava una gota de sang.[...] M'havia passat aquell malestar que havia tingut en el Liceu. A sota dels
til·lers em sentia com si fos a casa meva.

- Til·lers

Com havia anticipat al final de la sessió anterior, ara
ens trobem tancant un cicle.

Si en el XXV, li demana a en Marc de passejar en
cotxe per “mirar el brodat que feien les fulles dels
til·lers de la Rambla», ara deixa el cotxe amb xofer
per pujar a peu, sola, per la Rambla de Catalunya. En
el camí hi trobarà un darrer vestigi del seu passat -en
Cosme- que rebutja.

En el mite clàssic de Filemó i Baucis, Filemó es
convertí en un roure i Baucis en un til·ler. El til·ler
representa així la feminitat. Amb les seves flors es
preparaven corones per a Afrodita, la deessa   de la
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bellesa i l’amor. En els cultes germànics, el til·ler estava dedicat a Freya, deessa de l’amor, que era també
el símbol de la fertilitat, la bondat, l’instint maternal, la cordialitat i la vida eterna. Sota un til·ler, els
germànics es reunien per a les seves deliberacions i judicis. Els til·lers es consideraven símbols de la
llibertat, qui s’acollia sota les seves branques no podia ser fet presoner.

Al final del capítol, els granets del brodat del vestit escampats per terra i pel llit constituiran el leitmotiv
que donarà pas al capítol final, reforçat encara més pels punts suspensius amb que l'acaba i n'inicia el
següent.

- El relat del vigilant

El capítol L és el més extens de la novel·la i podria perfectament ser llegit com un conte autònom. En la
dinàmica de la novel·la, però té la funció de cloure la història amb la definitiva recuperació de la memòria
i de la identitat. I ho fa mitjançant el recurs de la memòria i de l'evocació proustiana. “Semblaven els
anissos...” “...que em donava el vigilant quan jo era petita.” El vigilant és el personatge que pot tenir la
clau que expliqui el misteri de l'origen de Cecília Ce i del seu estrany nom.

La narració autobiogràfica li permet assumir la seva història perquè la memòria retrospectiva li permet
convertir l'experiència en relat i dota el passat d'una consistència que li permet d'assumir-lo. Però no
esclareix els punts foscos de la història, per això li cal el relat complementari del vigilant, pràcticament,
com dic, un conte autònom sobre els orígens, o, si voleu, un exercici de reescriptura sintètica dels
primers capítols de la novel·la. El vigilant pren el relleu, doncs, com a narrador del final de la història.

Per reblar el clau de les referències a Proust: “Mentre s'anava bevent la til·la em va explicar que un dia...”

Deixem-ho aquí i escoltem el relat del vigilant!

La narració el passat li permetrà d'assumir-lo i d'adonar-se que li pertany. No és fins aquest moment que
culmina el procés de la recerca de la identitat, en aquest punt és quan pot afirmar-se com a persona i
assumir qui és: Cecília.

Una bèstia literària

“El lligam de Mercè Rodoreda amb
aquesta novel·la resulta ben profund i
no podia pas ser d'una altra manera,
en una autora que relaciona
estretament vida i obra. Per a la qual,
a més, la memòria és un material
important per a la novel·la. Com la
seva protagonista, Rodoreda va
passar per experiències difícils i de
gran duresa. Com Cecília va viure
durant molts anys a l'exili en
condicions molt precàries, sense una
casa pròpia. Tant a Ginebra, com a
París, la seva vida d'exiliada és
sempre solitària i aïllada.” (C. Arnau, Memòria i ficció...)  De fet, com sabem, la seva etapa de creativitat
cal situar-la en el moment en què pot disposar d'un apartament només per a ella a Ginebra, voltada de
vegetació.

En paraules de Carme Arnau, Mercè Rodoreda “ens dóna a  El carrer de les Camèlies  la pròpia
experiència de la vida” és clar que una experiència novel·lada, “perquè és una fabuladora, una creadora
autèntica. Una bèstia literària, segons ella mateixa es va definir.”

El darrer mot de la novel·la és Cecília, però, per mi, la frase que la sintetitza en la seva totalitat és aquesta
frase tan colpidora que em deixa sense paraules:
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“¿Què has fet a la vida? Vaig estar a punt de dir-li que l'havia passada buscant coses perdudes i
enterrant enamoraments, però no vaig dir res.”

Restem, doncs, en silenci; en el silenci dens que ens acompanya quan tanquem un llibre que ens ha
trasbalsat com ho fa El carrer de les Camèlies.

Maria Nunes
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